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Amendement 43
Ivari Padar

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 176 van het Verdrag 
is het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie.
Overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag draagt het EFRO ertoe bij de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's te verkleinen. Wat betreft die regio's 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden.

(1) Krachtens artikel 176 van het Verdrag 
is het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie.
Overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag draagt het EFRO ertoe bij de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's te verkleinen. Wat betreft die regio's 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals regio's met een zeer 
lage bevolkingsdichtheid, insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden.

Or. en

Amendement 44
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 176 van het Verdrag 
is het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie.

(1) Krachtens artikel 176 van het Verdrag 
is het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie.
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Overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag draagt het EFRO ertoe bij de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's te verkleinen. Wat betreft die regio's 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden.

Overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag draagt het EFRO ertoe bij de 
verschillen tussen de sociale en 
economische ontwikkelingsniveaus van de 
onderscheiden regio's en de achterstand 
van de minst begunstigde regio's te 
verkleinen. Wat betreft die regio's moet 
bijzondere aandacht worden besteed aan de 
regio's met de grootste achterstand en 
microregio's, zoals gebieden die 
geconfronteerd worden met grote 
economische en sociale uitdagingen, en 
regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden.

Or. en

Amendement 45
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 176 van het Verdrag 
is het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie.
Overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag draagt het EFRO ertoe bij de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's te verkleinen. Wat betreft die regio's 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden.

(1) Krachtens artikel 176 van het Verdrag 
is het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie.
Overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag draagt het EFRO ertoe bij de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's te verkleinen. Wat betreft die regio's 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals de in artikel 349 
VWEU bedoelde regio's, de insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden.
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Or. fr

Amendement 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 176 van het Verdrag 
is het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie.
Overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag draagt het EFRO ertoe bij de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's te verkleinen. Wat betreft die regio's 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden.

(1) Krachtens artikel 176 van het Verdrag 
is het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie.
Overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag draagt het EFRO ertoe bij de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's te verkleinen. Wat betreft die regio's 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden. In 
overeenstemming met artikel 349 van het 
Verdrag kunnen de ultraperifere gebieden 
profiteren van maatregelen die met name 
betrekking hebben op de voorwaarden 
voor toegang tot de structuurfondsen en 
tot horizontale programma's van de Unie.

Or. fr

Motivering

In overeenstemming met de resolutie van het Europees Parlement betreffende de rol van het 
cohesiebeleid in de ultraperifere regio's van de Europese Unie in de context van de EU 2020-
strategie (2011/2195(INI)) moet het cohesiebeleid een van de belangrijkste instrumenten 
blijven voor Europese actie ter beperking van onevenwichtigheden in de Europese regio's in 
het algemeen en in de ultraperifere gebieden in het bijzonder.
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Amendement 47
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 176 van het Verdrag 
is het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie.
Overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag draagt het EFRO ertoe bij de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's te verkleinen. Wat betreft die regio's 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden.

(1) Krachtens artikel 176 van het Verdrag 
is het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie.
Overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag draagt het EFRO ertoe bij de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's te verkleinen. Wat betreft die regio's 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden, 
alsook ultraperifere gebieden 
overeenkomstig artikel 349 van het 
Verdrag.

Or. pt

Motivering

Deze wijziging heeft tot doel de ultraperifere gebieden op te nemen in het lijstje van gebieden 
die kampen met ernstige en permanente belemmeringen. Ook al zijn zij gezien hun 
geografische en structurele eigenschappen de enige gebieden die over een eigen status 
beschikken, toch verdienen ook zij het specifiek vermeld te worden wanneer het gaat over de 
rol die het cohesiebeleid er kan vervullen.

Amendement 48
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Overweging 1



AM\903764NL.doc 7/181 PE490.976v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 176 van het Verdrag 
is het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie.
Overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag draagt het EFRO ertoe bij de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's te verkleinen. Wat betreft die regio's 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden.

(1) Krachtens artikel 176 van het Verdrag 
is het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie.
Overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag draagt het EFRO ertoe bij de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's te verkleinen. Wat betreft die regio's 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden, 
omdat deze daardoor economisch sterk 
worden benadeeld en met de daarmee 
verband houdende landvlucht zijn 
geconfronteerd.

Or. de

Motivering

Landvlucht is in de berggebieden een zeer ernstig probleem dat de bevolking voor moeilijke, 
economische en demografische uitdagingen plaatst. 

Amendement 49
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 174 van het Verdrag 
bepaalt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de 
plattelandsgebieden, de regio's die een 
industriële overgang doormaken, en de 
regio's die kampen met ernstige en 
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permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals de meest 
noordelijke regio's met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden.

Or. pt

Amendement 50
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Artikel 349 van het Verdrag 
bepaalt dat specifieke maatregelen moeten 
worden getroffen rekening houdend met 
de sociale en economische situatie van de 
ultraperifere gebieden, die wordt 
bemoeilijkt door bepaalde specifieke 
kenmerken die de ontwikkeling van deze 
gebieden ernstig schaden.

Or. pt

Amendement 51
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om de toegevoegde waarde van het 
cohesiebeleid van de Unie te vergroten, 
moeten de specifieke bepalingen leiden tot 
een aanzienlijke vereenvoudiging op alle 
betrokken niveaus: begunstigden, 
programma-autoriteiten, deelnemende 
lidstaten en derde landen, en de 

(3) Om de toegevoegde waarde van het 
cohesiebeleid van de Unie te vergroten, 
met name voor de verwezenlijking van de 
Europa 2020-doelstellingen, moeten de 
specifieke bepalingen leiden tot een 
aanzienlijke vereenvoudiging op alle 
betrokken niveaus: begunstigden, 
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Commissie. programma-autoriteiten, deelnemende 
lidstaten en derde landen, en de 
Commissie.

Or. en

Amendement 52
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om de toegevoegde waarde van het 
cohesiebeleid van de Unie te vergroten, 
moeten de specifieke bepalingen leiden tot 
een aanzienlijke vereenvoudiging op alle 
betrokken niveaus: begunstigden, 
programma-autoriteiten, deelnemende
lidstaten en derde landen, en de
Commissie.

(3) Om de toegevoegde waarde van het 
cohesiebeleid van de Unie te vergroten, 
moeten de specifieke bepalingen leiden tot 
een aanzienlijke vereenvoudiging op alle 
betrokken niveaus: begunstigden, 
programma-autoriteiten, lidstaten, 
verkozen regionale en lokale overheden,
deelnemende derde landen, en de 
Commissie.

Or. fr

Amendement 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 
netwerken tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
slechte of ontbrekende infrastructuur, 
waaronder de knelpunten in 
vervoersnetwerken, ongeschikt 
bedrijfsklimaat, gebrek aan netwerken 
tussen lokale en regionale 
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milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, ontwikkeling van culturele 
uitwisselingen en verbetering van de 
toeristische infrastructuur,
grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

Or. en

Amendement 54
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 
netwerken tussen lokale en regionale 

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid 
tot vervoer, korteafstandsvervoer, 
elektriciteit of ook ICT, ongeschikt 
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overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

bedrijfsklimaat, belemmeringen voor 
reddingsdiensten, gebrek aan netwerken 
tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

Or. de

Amendement 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
ongeschikt bedrijfsklimaat, lage 
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netwerken tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

participatie van vrouwen in de 
arbeidsmarkt, beloningskloof tussen 
mannen vrouwen, gebrek aan netwerken 
tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

Or. en

Amendement 56
László Surján

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 
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netwerken tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma 
tussen Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

menselijke middelen en capaciteiten met 
betrekking tot regionale ontwikkeling, 
gebrek aan netwerken tussen lokale en 
regionale overheidsinstanties, onderzoek 
en innovatie en invoering van informatie-
en communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van
grensoverschrijdende programma's, 
bijvoorbeeld tussen Noord-Ierland en de 
aangrenzende graafschappen van Ierland 
ter ondersteuning van vrede en verzoening,
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

Or. en

Amendement 57
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 
netwerken tussen lokale en regionale 

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
ongeschikt bedrijfsklimaat, landvlucht en 
demografische veranderingen in 
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overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

berggebieden, gebrek aan netwerken 
tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie en in het 
bijzonder de Europese toegevoegde wordt 
beklemtoond. In het geval van een 
grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

Or. de

Motivering

Berggebieden zijn van nature geconfronteerd met bijzondere uitdagingen. Zij hebben te 
kampen met diverse problemen, zoals landvlucht en economische achterstelling. Daarom is 
het opportuun deze regio's apart te vermelden. Macroregio's zijn een zinvol en nuttig 
instrument om deze uitdagingen op transnationale, grensoverschrijdende manier aan te 
pakken. 

Amendement 58
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 
netwerken tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
een ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 
netwerken tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden, gebrekkige transparantie van 
de arbeidsmarkt en bestaande sociale en 
arbeidsnormen) en het onbenutte 
potentieel in het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie en wegneming van 
belemmeringen voor arbeidsmobiliteit, 
alsmede voorlichting, counseling en 
arbeidsbemiddeling voor mobiele 
werkenden, samenwerking tussen 
universiteiten of gezondheidscentra), 
waarbij tegelijkertijd het 
samenwerkingsproces wordt verbeterd met 
het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

Or. en

Amendement 59
François Alfonsi, Catherine Grèze
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 
netwerken tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 
netwerken tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen de onderwijsstelsels, met name de 
universiteiten of gezondheidscentra), 
bevordering van grensoverschrijdende 
regionale culturen waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

Or. fr

Amendement 60
Giommaria Uggias
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 
netwerken tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 
netwerken tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of gezondheidscentra 
en ontwikkeling van specifieke projecten 
in de toerismesector), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

Or. it

Amendement 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 
netwerken tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
met name van de insulaire gebieden, en 
het ontbreken van doeltreffende 
vervoersnetten, ongeschikt bedrijfsklimaat, 
gebrek aan netwerken tussen lokale en 
regionale overheidsinstanties, onderzoek 
en innovatie en invoering van informatie-
en communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

Or. fr

Amendement 62
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 
netwerken tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 
netwerken tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de sociale 
insluiting en de samenhang tussen de 
gemeenschappen.

Or. fr

Amendement 63
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Transnationale samenwerking moet tot 
doel hebben de samenwerking te 
versterken door middel van acties die 
bijdragen tot de geïntegreerde territoriale 
ontwikkeling in samenhang met de 
prioriteiten van het cohesiebeleid van de 
Unie.

(6) Transnationale samenwerking moet tot 
doel hebben de samenwerking te 
versterken door middel van acties die 
bijdragen tot de geïntegreerde territoriale 
ontwikkeling in samenhang met de 
prioriteiten van het cohesiebeleid van de 
Unie. Transnationale gebieden die te 
maken hebben met gemeenschappelijke, 
door de infrastructuur of natuur bepaalde 
uitdagingen, zoals het Alpengebied, 
moeten steun krijgen bij het vormen van 
macroregio's;

Or. de

Motivering

Het Alpengebied is geconfronteerd met bijzondere, demografische en natuurgerelateerde 
uitdagingen. Macroregio's zijn een zinvol en nuttig instrument om deze uitdagingen 
transnationaal en grensoverschrijdend aan te pakken. De vorming van een macroregio in het 
Alpengebied zou grote voordelen met zich kunnen meebrengen voor de lokale bevolking. 

Amendement 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Transnationale samenwerking moet tot 
doel hebben de samenwerking te 
versterken door middel van acties die 
bijdragen tot de geïntegreerde territoriale 
ontwikkeling in samenhang met de 
prioriteiten van het cohesiebeleid van de 
Unie.

(6) Transnationale samenwerking moet tot 
doel hebben de samenwerking te 
versterken door middel van acties die 
bijdragen tot de geïntegreerde territoriale 
ontwikkeling in samenhang met de 
prioriteiten van het cohesiebeleid van de 
Unie. Ook de strategische samenwerking 
tussen grensregio's die niet onder het 
grensoverschrijdende programma vallen 
moet worden bevorderd.

Or. es
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Amendement 65
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Interregionale samenwerking moet tot 
doel hebben de effectiviteit van het 
cohesiebeleid te vergroten door de 
uitwisseling van ervaring tussen regio's aan 
te moedigen teneinde het ontwerp en de 
uitvoering van operationele programma's 
in het kader van de doelstelling 
"investeren in groei en werkgelegenheid"
te verbeteren. Zij moet met name de 
samenwerking tussen innovatieve 
onderzoekintensieve clusters en 
uitwisselingen tussen onderzoekers en 
onderzoekinstellingen stimuleren op basis 
van "kennisregio's" en 
"onderzoekpotentieel in convergentie- en 
ultraperifere gebieden" in het kader van het 
zevende kaderprogramma voor onderzoek.

(7) Interregionale samenwerking moet tot 
doel hebben de effectiviteit van het 
cohesiebeleid te vergroten door de 
uitwisseling van ervaring tussen regio's aan 
te moedigen teneinde het ontwerp en de 
uitvoering van operationele programma's 
voor het bevorderen van investeringen in
groei en werkgelegenheid te verbeteren. Zij 
moet met name de samenwerking tussen 
innovatieve onderzoekintensieve clusters 
en uitwisselingen tussen onderzoekers en 
onderzoekinstellingen stimuleren op basis 
van "kennisregio's" en 
"onderzoekpotentieel in convergentie- en 
ultraperifere gebieden" in het kader van het 
zevende kaderprogramma voor onderzoek.

Or. en

Amendement 66
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Interregionale samenwerking moet tot 
doel hebben de effectiviteit van het 
cohesiebeleid te vergroten door de 
uitwisseling van ervaring tussen regio's aan 
te moedigen teneinde het ontwerp en de 
uitvoering van operationele programma's in 
het kader van de doelstelling "investeren in 

(7) Interregionale samenwerking moet tot 
doel hebben de effectiviteit van het 
cohesiebeleid te vergroten door de 
uitwisseling van ervaring tussen regio's aan 
te moedigen teneinde het ontwerp en de 
uitvoering van operationele programma's in 
het kader van de doelstelling "investeren in 
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groei en werkgelegenheid" te verbeteren.
Zij moet met name de samenwerking 
tussen innovatieve onderzoekintensieve 
clusters en uitwisselingen tussen 
onderzoekers en onderzoekinstellingen 
stimuleren op basis van "kennisregio's" en 
"onderzoekpotentieel in convergentie- en 
ultraperifere gebieden" in het kader van het 
zevende kaderprogramma voor onderzoek.

groei en werkgelegenheid" te verbeteren.
Zij moet met name de samenwerking 
tussen innovatieve onderzoekintensieve 
clusters en uitwisselingen tussen 
onderzoekers en onderzoekinstellingen 
stimuleren op basis van "kennisregio's" en 
"onderzoekpotentieel in convergentie- en 
ultraperifere gebieden" in het kader van het 
zevende kaderprogramma voor onderzoek.
Deze samenwerking moet de verbinding 
van excellente onderzoekscentra aan 
opkomende onderzoeksinstituten in 
minder ontwikkelde regio's, het 
samenbrengen van personeel door middel 
van uitwisselingen, advisering en bijstand 
door deskundigen en de ontwikkeling van 
gezamenlijke strategieën voor de creatie 
van excellente instellingen in de 
respectieve minder ontwikkelde regio's 
omvatten.

Or. en

Amendement 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Door grensoverschrijdende 
samenwerking moeten regio's worden 
gesteund die aan land- of zeegrenzen 
liggen. In het licht van de ervaring die in 
vorige programmeringsperioden is 
opgedaan, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend om op een 
eenvoudigere wijze, per 
samenwerkingsprogramma, de lijst van 
grensoverschrijdende gebieden vast te 
stellen die in het kader van programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
steun kunnen ontvangen. Bij het opstellen 
van die lijst moet de Commissie rekening 
houden met de nodige aanpassingen met 

(9) Door grensoverschrijdende 
samenwerking moeten regio's worden 
gesteund die aan land- of zeegrenzen 
liggen. In het licht van de ervaring die in 
vorige programmeringsperioden is 
opgedaan, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend om op een 
eenvoudigere wijze, per 
samenwerkingsprogramma, de lijst van 
grensoverschrijdende gebieden vast te 
stellen die in het kader van programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
steun kunnen ontvangen. Bij het opstellen 
van die lijst moet de Commissie rekening 
houden met de nodige aanpassingen met 
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het oog op samenhang, met name aan land-
en zeegrenzen, en continuïteit van 
programmagebieden die voor de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld. Deze aanpassingen kunnen 
inhouden dat bestaande 
programmagebieden of het aantal 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking worden verkleind of 
vergroot, maar kunnen geografische 
overlappingen mogelijk maken.

het oog op samenhang, met name aan land-
en zeegrenzen, en continuïteit van 
programmagebieden die voor de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld. Deze aanpassingen kunnen 
inhouden dat bestaande 
programmagebieden – vooral om 
samenwerking tussen maritieme gebieden 
die buitengrenzen van de Unie vormen 
mogelijk te maken – of het aantal 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking worden verkleind of 
vergroot, maar kunnen geografische 
overlappingen mogelijk maken.

Or. es

Amendement 68
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Door grensoverschrijdende 
samenwerking moeten regio's worden 
gesteund die aan land- of zeegrenzen 
liggen. In het licht van de ervaring die in 
vorige programmeringsperioden is 
opgedaan, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend om op een 
eenvoudigere wijze, per 
samenwerkingsprogramma, de lijst van 
grensoverschrijdende gebieden vast te 
stellen die in het kader van programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
steun kunnen ontvangen. Bij het opstellen 
van die lijst moet de Commissie rekening 
houden met de nodige aanpassingen met 
het oog op samenhang, met name aan land-
en zeegrenzen, en continuïteit van 
programmagebieden die voor de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld. Deze aanpassingen kunnen 
inhouden dat bestaande 

(9) Door grensoverschrijdende 
samenwerking moeten regio's worden 
gesteund die aan land- of zeegrenzen 
liggen. In het licht van de ervaring die in 
vorige programmeringsperioden is 
opgedaan, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend om op een 
eenvoudigere wijze, per 
samenwerkingsprogramma, de lijst van 
grensoverschrijdende gebieden vast te 
stellen die in het kader van programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
steun kunnen ontvangen. Deze lijst mag 
zoveel mogelijk gebieden omvatten. Bij het 
opstellen van die lijst moet de Commissie 
rekening houden met de nodige 
aanpassingen met het oog op samenhang, 
met name aan land- en zeegrenzen, en 
continuïteit van programmagebieden die 
voor de programmeringsperiode 2007-2013 
zijn vastgesteld. Deze aanpassingen 
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programmagebieden of het aantal 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking worden verkleind of 
vergroot, maar kunnen geografische 
overlappingen mogelijk maken.

kunnen inhouden dat bestaande 
programmagebieden of het aantal 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking worden verkleind of 
vergroot, maar kunnen geografische 
overlappingen mogelijk maken. Om hun 
deelname aan programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
mogelijk te maken, mag voor de 
ultraperifere gebieden het criterium van 
maximale afstand niet worden toegepast.
Indien dit wel wordt toegepast, lopen deze 
gebieden het risico te worden uitgesloten 
van de grensoverschrijdende component 
van territoriale samenwerking.

Or. pt

Motivering

Om samenhang op het vlak van land- en met name zeegrenzen te garanderen, moet er dankzij 
de wijzigingen die met het oog op de volgende programmeringsperiode worden doorgevoerd, 
voor gezorgd worden dat de ultraperifere gebieden worden opgenomen in de 
grensoverschrijdende component van de programma's voor territoriale samenwerking. Als 
gevolg van het criterium dat stelt dat de afstand maximaal 150 km mag bedragen, komen 
bepaalde ultraperifere gebieden niet in aanmerking voor dergelijke programma's en worden 
zij dus volledig uitgesloten van elke vorm van grensoverschrijdende samenwerking.

Amendement 69
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Stelt vast dat er nog steeds 
gebieden zijn in Europa die door hun 
afgelegen ligging niet kunnen deelnemen 
aan grensoverschrijdende samenwerking 
als gevolg van het afstandscriterium voor 
zeegrenzen.

Or. pt
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Amendement 70
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Meent nog steeds dat de integratie 
van deze gebieden en hun ontsluiting voor 
gebieden die zich buiten de Unie 
bevinden, niet wordt – noch mag worden
– afgemeten aan hun afgelegen ligging.
Dankzij hun rijke historische, taalkundige 
en culturele banden met diverse gebieden 
in de wereld bevinden zij zich in een 
bevoorrechte situatie met het oog op de 
verdieping van deze betrekkingen, 
waardoor de Unie haar positie in de 
wereld kan bevestigen. Om die reden 
moeten zij toegang kunnen krijgen tot de 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking.

Or. pt

Amendement 71
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij de afbakening van gebieden voor 
transnationale samenwerking moet 
rekening worden gehouden met 
maatregelen die nodig zijn om de 
geïntegreerde territoriale ontwikkeling te 
bevorderen. Aan de Commissie moet de 
bevoegdheid worden verleend om gebieden 
voor transnationale samenwerking af te 
bakenen.

(10) Bij de afbakening van gebieden voor 
transnationale samenwerking moet 
rekening worden gehouden met 
maatregelen die nodig zijn om de 
geïntegreerde territoriale ontwikkeling te 
bevorderen. Aan de Commissie moet de 
bevoegdheid worden verleend om gebieden 
voor transnationale samenwerking af te
bakenen zodat wordt gezorgd voor de 
continuïteit van deze samenwerking in 
grotere coherente gebieden op basis van 
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vroegere programma's.

Or. pt

Motivering

Het is noodzakelijk dat de Europese Commissie bij de uitwerking van de lijst van gebieden die 
steun krijgen, zorgt voor de continuïteit en de samenhang van de samenwerking en dus 
rekening houdt met vroegere programma's.

Amendement 72
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij de afbakening van gebieden voor 
transnationale samenwerking moet 
rekening worden gehouden met 
maatregelen die nodig zijn om de 
geïntegreerde territoriale ontwikkeling te 
bevorderen. Aan de Commissie moet de 
bevoegdheid worden verleend om gebieden 
voor transnationale samenwerking af te 
bakenen.

(10) Bij de afbakening van gebieden voor 
transnationale samenwerking moet 
rekening worden gehouden met 
maatregelen die nodig zijn om de 
geïntegreerde territoriale ontwikkeling te 
bevorderen. Aan de Commissie moet de 
bevoegdheid worden verleend om gebieden 
voor transnationale samenwerking af te 
bakenen. De Commissie moet rekening 
houden met de noodzakelijke 
aanpassingen om de samenhang tussen de 
regionale grensoverschrijdende 
strategieën te waarborgen.

Or. es

Amendement 73
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het is nodig grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale 

(12) Het is nodig grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale 
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samenwerking met de naburige derde 
landen van de Unie verder te ondersteunen 
of – waar nodig – tot stand te brengen, 
omdat de regio's van de lidstaten die aan 
derde landen grenzen, daarvan profijt 
zullen trekken. Daartoe zal het EFRO 
bijdragen aan de grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's die zijn opgezet in 
het kader van het Europees 
Nabuurschapsinstrument (ENI) krachtens 
Verordening (EU) nr. […]/2012, en in het 
kader van het pretoetredingsinstrument 
(IPA) krachtens Verordening (EU) nr. 
[…]/2012.

samenwerking met de naburige derde 
landen van de Unie verder te ondersteunen 
of – waar nodig – tot stand te brengen, 
omdat de regio's van de lidstaten die aan 
derde landen grenzen, daarvan profijt 
zullen trekken. Daartoe zal het EFRO 
bijdragen aan de grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's die zijn opgezet in 
het kader van het Europees 
Nabuurschapsinstrument (ENI) krachtens 
Verordening (EU) nr. […]/2012, en in het 
kader van het pretoetredingsinstrument 
(IPA) krachtens Verordening (EU) nr. 
[…]/2012, en kunnen de programma's 
voor transnationale samenwerking ook 
regio's in derde landen omvatten die 
onder die externe instrumenten van de 
Unie vallen.

Or. pt

Motivering

De naburige derde landen van de Unie kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan 
zowel grensoverschrijdende als transnationale samenwerking. Daarbij is het belangrijk dat er 
in gelijke mate wordt verwezen naar de twee componenten van de Europese territoriale 
samenwerking waaraan zij kunnen deelnemen.

Amendement 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Ten behoeve van de regio's van de 
Unie moet een mechanisme worden 
ingesteld om steun uit het EFRO aan 
externe beleidsinstrumenten zoals het ENI 
en het IPA te organiseren, ook als 
programma's voor externe samenwerking 
niet kunnen worden vastgesteld of moeten 
worden beëindigd.

(13) Ten behoeve van de regio's van de 
Unie moet een mechanisme worden 
ingesteld om steun uit het EFRO aan 
externe beleidsinstrumenten zoals het ENI, 
het EOF en het IPA te organiseren, ook als 
programma's voor externe samenwerking 
niet kunnen worden vastgesteld of moeten 
worden beëindigd.

Or. fr
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Motivering

De vermelding van het Europees Ontwikkelingsfonds is noodzakelijk om een 
coördinatiemechanisme tussen het EOF en het EFRO in aanmerking te kunnen nemen of te 
kunnen invoeren voor de ultraperiferie gebieden waarvoor het ENI en het IPA niet gelden. 

Amendement 75
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Ten behoeve van de regio's van de 
Unie moet een mechanisme worden 
ingesteld om steun uit het EFRO aan 
externe beleidsinstrumenten zoals het ENI 
en het IPA te organiseren, ook als 
programma's voor externe samenwerking 
niet kunnen worden vastgesteld of moeten 
worden beëindigd.

(13) Ten behoeve van de regio's van de 
Unie moet een mechanisme worden 
ingesteld om steun uit het EFRO aan 
externe beleidsinstrumenten zoals het ENI 
en het IPA II te organiseren, ook als 
programma's voor externe samenwerking 
niet kunnen worden vastgesteld of moeten 
worden beëindigd.
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Amendement 76
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het is nodig de middelen die aan elk 
van de verschillende onderdelen van de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" worden toegewezen, vast 
te stellen en tegelijkertijd een significante 
concentratie op grensoverschrijdende 

(15) Het is nodig de middelen die aan elk 
van de verschillende onderdelen van de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" worden toegewezen, vast 
te stellen en tegelijkertijd een significante 
concentratie op grensoverschrijdende 
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samenwerking te handhaven en voldoende 
hoge niveaus van financiering voor 
samenwerking tussen ultraperifere 
gebieden te garanderen.

samenwerking te handhaven, de lidstaten, 
de verkozen regionale en lokale 
overheden een zekere flexibiliteit tussen 
de onderdelen te blijven bieden en 
voldoende hoge niveaus van financiering 
voor samenwerking tussen ultraperifere 
gebieden te garanderen.

Or. fr

Amendement 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het is nodig de middelen die aan elk 
van de verschillende onderdelen van de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" worden toegewezen, vast 
te stellen en tegelijkertijd een significante 
concentratie op grensoverschrijdende 
samenwerking te handhaven en voldoende 
hoge niveaus van financiering voor 
samenwerking tussen ultraperifere 
gebieden te garanderen.

(15) Het is nodig de middelen die aan elk 
van de verschillende onderdelen van de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" worden toegewezen, vast 
te stellen en tegelijkertijd een significante 
concentratie op grensoverschrijdende 
samenwerking te handhaven en voldoende 
hoge niveaus van financiering voor 
samenwerking tussen insulaire en 
ultraperifere gebieden te garanderen.

Or. fr

Amendement 78
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het is nodig de middelen die aan elk 
van de verschillende onderdelen van de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" worden toegewezen, vast 
te stellen en tegelijkertijd een significante 

(15) Het is nodig de middelen die aan elk 
van de verschillende onderdelen van de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" worden toegewezen, vast 
te stellen en tegelijkertijd een significante 



PE490.976v01-00 30/181 AM\903764NL.doc

NL

concentratie op grensoverschrijdende 
samenwerking te handhaven en voldoende 
hoge niveaus van financiering voor 
samenwerking tussen ultraperifere 
gebieden te garanderen.

concentratie op grensoverschrijdende 
samenwerking te handhaven en een hoge 
mate van deelname en voldoende hoge 
niveaus van financiering voor 
samenwerking tussen en met ultraperifere 
gebieden te garanderen.

Or. pt

Motivering

Bij de drie onderdelen van de Europese territoriale samenwerking – grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale samenwerking – moeten de ultraperifere gebieden voldoende 
financiering krijgen, rekening houdend met hun rol en potentieel in de betrekkingen met 
naburige derde landen en in de betrekkingen tussen de ultraperifere gebieden zelf.

Amendement 79
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De keuze van thematische 
doelstellingen moet worden beperkt om het 
effect van het cohesiebeleid in de gehele 
Unie zo groot mogelijk te maken. De 
concentratie in het kader van de 
interregionale samenwerking moet echter 
worden weerspiegeld in het doel van elke 
concrete actie in plaats van in een 
beperking van het aantal thematische 
doelstellingen, teneinde uit de 
interregionale samenwerking het maximum 
te halen met het oog op het vergroten van 
de effectiviteit van het cohesiebeleid in het 
kader van de doelstellingen "investeren in 
groei en werkgelegenheid" en "Europese 
territoriale samenwerking".

(16) De keuze van thematische 
doelstellingen moet worden beperkt om het 
effect van het cohesiebeleid in de gehele 
Unie zo groot mogelijk te maken, waarbij 
ten minste één van de in artikel 9, punten 
8, 9 en 10, van Verordening (EU) nr. 
[...GV]1 vermelde thematische 
doelstellingen moet worden gekozen. De 
concentratie in het kader van de 
interregionale samenwerking moet echter 
worden weerspiegeld in het doel van elke 
concrete actie in plaats van in een 
beperking van het aantal thematische 
doelstellingen, teneinde uit de 
interregionale samenwerking het maximum 
te halen met het oog op het vergroten van 
de effectiviteit van het cohesiebeleid in het 
kader van de doelstellingen "investeren in 
groei en werkgelegenheid" en "Europese 
territoriale samenwerking". Daarbij moet 
een gedifferentieerde aanpak worden 
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gehanteerd, afhankelijk van de regionale 
en lokale context, om aan de specifieke 
behoeften van een gegeven gebied 
tegemoet te komen, waarbij bijzondere 
nadruk moet worden gelegd op de 
toegankelijkheid van diensten en op steun 
aan de actieve integratie van 
achterstandsgroepen, zoals de 
Romabevolking en personen met een 
handicap, alsmede op de bevordering van 
sociale innovatie, duurzame groei en 
behoorlijke banen.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Amendement 80
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om de in de Europa 2020-strategie 
vermelde streefcijfers en doelstellingen van 
een slimme, duurzame en inclusieve groei 
te kunnen realiseren, moet het EFRO in het 
kader van de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking" bijdragen tot de 
verwezenlijking van de thematische 
doelstellingen die bestaan in de 
ontwikkeling van een op kennis, 
onderzoek en innovatie gebaseerde 
economie, de bevordering van een 
groenere, qua gebruik van hulpbronnen 
efficiëntere en concurrerende economie, de 
totstandbrenging van een hoge 
werkgelegenheid waarmee wordt gezorgd 
voor sociale en territoriale samenhang, en 
de ontwikkeling van administratieve 
capaciteit. De lijst van 
investeringsprioriteiten onder de 

(17) Om de in de Europa 2020-strategie 
vermelde streefcijfers en doelstellingen van 
een slimme, duurzame en inclusieve groei 
te kunnen realiseren, moet het EFRO in het 
kader van de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking" bijdragen tot de 
stimulering van onderzoek en innovatie, 
de verbetering van vaardigheden om de 
kenniseconomie te bevorderen, de 
ontwikkeling van menselijk kapitaal door 
onderwijs en opleiding, beter overgangen 
tussen onderwijs, beroepsopleiding en 
werkgelegenheid, de bevordering van een 
groenere, qua gebruik van hulpbronnen 
efficiëntere en concurrerende economie, de 
totstandbrenging van een hoge en 
waardige werkgelegenheid waarmee wordt 
gezorgd voor sociale en territoriale 
samenhang, en de ontwikkeling van 
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verschillende thematische doelstellingen 
moet echter worden aangepast aan de 
specifieke behoeften van de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking", met 
name door in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
juridische en administratieve 
samenwerking, de samenwerking tussen 
burgers en instellingen, en de 
samenwerking op het gebied van 
werkgelegenheid, opleiding en sociale 
insluiting in een grensoverschrijdend 
perspectief, door in het kader van de 
transnationale samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
grensoverschrijdende samenwerking aan de 
zeegrenzen die niet onder programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
valt, en door de ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën.

administratieve en institutionele capaciteit.
De lijst van investeringsprioriteiten onder 
de verschillende thematische doelstellingen 
moet echter worden aangepast aan de 
specifieke behoeften van de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking", met 
name door in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
juridische en administratieve 
samenwerking, de samenwerking tussen 
burgers en instellingen, en de 
samenwerking op het gebied van 
werkgelegenheid, opleiding en sociale 
insluiting in een grensoverschrijdend 
perspectief, door in het kader van de 
transnationale samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
grensoverschrijdende samenwerking aan de 
zeegrenzen die niet onder programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
valt, en door de ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën.

Or. en

Amendement 81
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om de in de Europa 2020-strategie 
vermelde streefcijfers en doelstellingen van 
een slimme, duurzame en inclusieve groei 
te kunnen realiseren, moet het EFRO in het 
kader van de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking" bijdragen tot de 
verwezenlijking van de thematische 
doelstellingen die bestaan in de 
ontwikkeling van een op kennis, onderzoek 
en innovatie gebaseerde economie, de 
bevordering van een groenere, qua gebruik 

(17) Om de in de Europa 2020-strategie 
vermelde streefcijfers en doelstellingen van 
een slimme, duurzame en inclusieve groei 
te kunnen realiseren, moet het EFRO in het 
kader van de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking" bijdragen tot de 
verwezenlijking van de thematische 
doelstellingen die bestaan in de 
ontwikkeling van een op kennis, onderzoek 
en innovatie gebaseerde economie, de 
bevordering van een groenere, qua gebruik 
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van hulpbronnen efficiëntere en 
concurrerende economie, de 
totstandbrenging van een hoge 
werkgelegenheid waarmee wordt gezorgd 
voor sociale en territoriale samenhang, en 
de ontwikkeling van administratieve 
capaciteit. De lijst van 
investeringsprioriteiten onder de 
verschillende thematische doelstellingen 
moet echter worden aangepast aan de 
specifieke behoeften van de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking", met 
name door in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
juridische en administratieve 
samenwerking, de samenwerking tussen 
burgers en instellingen, en de 
samenwerking op het gebied van 
werkgelegenheid, opleiding en sociale 
insluiting in een grensoverschrijdend 
perspectief, door in het kader van de 
transnationale samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
grensoverschrijdende samenwerking aan de 
zeegrenzen die niet onder programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
valt, en door de ontwikkeling en 
uitvoering van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën.

van hulpbronnen efficiëntere en 
concurrerende economie, de 
totstandbrenging van een hoge 
werkgelegenheid waarmee wordt gezorgd 
voor sociale en territoriale samenhang, en 
de ontwikkeling van administratieve 
capaciteit. De lijst van 
investeringsprioriteiten onder de 
verschillende thematische doelstellingen 
moet echter worden aangepast aan de 
specifieke behoeften van de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking", met 
name door in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
juridische en administratieve 
samenwerking, de samenwerking tussen 
burgers en instellingen, de ontwikkeling, 
verbetering of uitbreiding van de 
infrastructuur voor vervoer en toerisme en 
de samenwerking op het gebied van 
werkgelegenheid, opleiding en sociale 
insluiting in een grensoverschrijdend 
perspectief, door in het kader van de 
transnationale samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
grensoverschrijdende samenwerking aan de 
zeegrenzen die niet onder programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
valt.

Or. en

Amendement 82
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om de in de Europa 2020-strategie 
vermelde streefcijfers en doelstellingen van 
een slimme, duurzame en inclusieve groei 
te kunnen realiseren, moet het EFRO in het 
kader van de doelstelling "Europese 

(17) Om de in de Europa 2020-strategie 
vermelde streefcijfers en doelstellingen van 
een slimme, duurzame en inclusieve groei 
te kunnen realiseren, moet het EFRO in het 
kader van de doelstelling "Europese 
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territoriale samenwerking" bijdragen tot de 
verwezenlijking van de thematische 
doelstellingen die bestaan in de 
ontwikkeling van een op kennis, onderzoek 
en innovatie gebaseerde economie, de 
bevordering van een groenere, qua gebruik 
van hulpbronnen efficiëntere en 
concurrerende economie, de 
totstandbrenging van een hoge 
werkgelegenheid waarmee wordt gezorgd 
voor sociale en territoriale samenhang, en 
de ontwikkeling van administratieve 
capaciteit. De lijst van 
investeringsprioriteiten onder de 
verschillende thematische doelstellingen 
moet echter worden aangepast aan de 
specifieke behoeften van de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking", met 
name door in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
juridische en administratieve 
samenwerking, de samenwerking tussen 
burgers en instellingen, en de 
samenwerking op het gebied van 
werkgelegenheid, opleiding en sociale 
insluiting in een grensoverschrijdend 
perspectief, door in het kader van de 
transnationale samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
grensoverschrijdende samenwerking aan de 
zeegrenzen die niet onder programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
valt, en door de ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën.

territoriale samenwerking" bijdragen tot de 
verwezenlijking van de thematische 
doelstellingen die bestaan in de 
ontwikkeling van een op kennis, onderzoek 
en innovatie gebaseerde economie, de 
bevordering van een groenere, qua gebruik 
van hulpbronnen efficiëntere en 
concurrerende economie, de 
totstandbrenging van een hoge 
werkgelegenheid waarmee wordt gezorgd 
voor sociale en territoriale samenhang, en 
de ontwikkeling van administratieve 
capaciteit. De lijst van 
investeringsprioriteiten onder de 
verschillende thematische doelstellingen 
moet echter worden aangepast aan de 
specifieke behoeften van de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking", met 
name door in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
juridische en administratieve 
samenwerking, de samenwerking tussen 
burgers en instellingen, en de 
samenwerking op het gebied van 
werkgelegenheid, opleiding en sociale 
insluiting in een grensoverschrijdend 
perspectief, door in het kader van de 
transnationale samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
grensoverschrijdende samenwerking aan de 
zeegrenzen en de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen regio's die niet 
onder programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking valt, 
en door de ontwikkeling en uitvoering van 
macroregionale en zeebekkenstrategieën.

Or. es

Amendement 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
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Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om de in de Europa 2020-strategie 
vermelde streefcijfers en doelstellingen van 
een slimme, duurzame en inclusieve groei 
te kunnen realiseren, moet het EFRO in het 
kader van de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking" bijdragen tot de 
verwezenlijking van de thematische 
doelstellingen die bestaan in de 
ontwikkeling van een op kennis, onderzoek 
en innovatie gebaseerde economie, de 
bevordering van een groenere, qua gebruik 
van hulpbronnen efficiëntere en 
concurrerende economie, de 
totstandbrenging van een hoge 
werkgelegenheid waarmee wordt gezorgd 
voor sociale en territoriale samenhang, en 
de ontwikkeling van administratieve 
capaciteit. De lijst van 
investeringsprioriteiten onder de 
verschillende thematische doelstellingen 
moet echter worden aangepast aan de 
specifieke behoeften van de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking", met 
name door in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
juridische en administratieve 
samenwerking, de samenwerking tussen 
burgers en instellingen, en de 
samenwerking op het gebied van 
werkgelegenheid, opleiding en sociale 
insluiting in een grensoverschrijdend 
perspectief, door in het kader van de 
transnationale samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
grensoverschrijdende samenwerking aan de 
zeegrenzen die niet onder programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
valt, en door de ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën.

(17) Om de in de Europa 2020-strategie 
vermelde streefcijfers en doelstellingen van 
een slimme, duurzame en inclusieve groei 
te kunnen realiseren, moet het EFRO in het 
kader van de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking" bijdragen tot de 
verwezenlijking van de thematische 
doelstellingen die bestaan in de 
ontwikkeling van een op kennis, onderzoek 
en innovatie gebaseerde economie, de 
bevordering van een groenere, qua gebruik 
van hulpbronnen efficiëntere en 
concurrerende economie, de 
totstandbrenging van gendergelijkheid, 
voorkoming van discriminatie en een hoge 
werkgelegenheid waarmee wordt gezorgd 
voor sociale en territoriale samenhang, en 
de ontwikkeling van administratieve 
capaciteit. De lijst van 
investeringsprioriteiten onder de 
verschillende thematische doelstellingen 
moet echter worden aangepast aan de 
specifieke behoeften van de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking", met 
name door in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
juridische en administratieve 
samenwerking, de samenwerking tussen 
burgers en instellingen, en de 
samenwerking op het gebied van 
werkgelegenheid, opleiding en sociale 
insluiting in een grensoverschrijdend 
perspectief, door in het kader van de 
transnationale samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
grensoverschrijdende samenwerking aan de 
zeegrenzen die niet onder programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
valt, en door de ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën.
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Or. en

Amendement 84
László Surján

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het is nodig de inhoudelijke eisen 
waaraan samenwerkingsprogramma's in het 
kader van de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking" moeten 
voldoen, aan de specifieke behoeften ervan 
aan te passen. Daarom moeten zij ook 
aspecten omvatten die nodig zijn voor de 
effectieve uitvoering ervan op het 
grondgebied van de deelnemende lidstaten, 
zoals de voor audits en controles 
verantwoordelijke instanties, de procedure 
om een gezamenlijk secretariaat in te 
stellen, en de aansprakelijkstelling bij 
financiële correcties. Bovendien moet,
vanwege het horizontale karakter van 
programma's voor interregionale 
samenwerking, de inhoud van die 
samenwerkingsprogramma's worden 
aangepast, met name wat betreft de 
definitie van de begunstigde of 
begunstigden in het kader van de lopende 
programma's INTERACT en ESPON.

(18) Het is nodig de inhoudelijke eisen 
waaraan samenwerkingsprogramma's in het 
kader van de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking" moeten 
voldoen, aan de specifieke behoeften ervan 
aan te passen. Daarom moeten zij ook 
aspecten omvatten die nodig zijn voor de 
effectieve uitvoering ervan op het 
grondgebied van de deelnemende lidstaten, 
zoals de voor audits en controles 
verantwoordelijke instanties, de procedure 
om een gezamenlijk secretariaat in te 
stellen, en de aansprakelijkstelling bij 
financiële correcties. Capaciteitsopbouw in 
de vorm van ontwikkeling van menselijke 
middelen met het oog op het wegnemen 
van de belemmeringen die het gevolg zijn 
van verschillende taal- en administratieve 
aspecten van deelnemende lidstaten, is 
van het grootste belang. Bovendien moet, 
vanwege het horizontale karakter van 
programma's voor interregionale 
samenwerking, de inhoud van die 
samenwerkingsprogramma's worden 
aangepast, met name wat betreft de 
definitie van de begunstigde of 
begunstigden in het kader van de lopende 
programma's INTERACT en ESPON.

Or. en

Amendement 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart
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Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Met het oog op een betere 
werking van het cohesiebeleid van de 
Unie en de Europa 2020-strategie moeten 
de structuurfondsen een meer 
geïntegreerde aanpak volgen, van begin 
tot eind, ter ondersteuning van lokale en 
regionale actoren die betrokken zijn bij 
langetermijnsamenwerking, met name 
wanneer deze worden ondersteund door 
een Europese groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTS). Om deze 
geïntegreerde aanpak te versterken 
moeten de grensoverschrijdende en 
transnationale programma's voldoende 
geografisch flexibel zijn om de 
ontwikkeling van deze versterkte 
samenwerkingsverbanden mogelijk te 
maken.

Or. es

Amendement 86
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In overeenstemming met de 
doelstelling "slimme, duurzame en 
inclusieve groei" moeten de 
structuurfondsen zorgen voor een meer 
geïntegreerde en inclusieve aanpak van 
lokale problemen. Om deze aanpak te 
versterken, moet de steun uit het EFRO in 
grensregio's worden gecoördineerd met 
steun uit het Europees Landbouwfonds 
voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en 
het Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij (EFMZV) en moeten er waar 

(19) In overeenstemming met de 
doelstelling "slimme, duurzame en 
inclusieve groei" moeten de 
structuurfondsen zorgen voor een meer 
geïntegreerde en inclusieve aanpak van 
lokale problemen, zoals het gebrek aan 
steun voor infrastructuur, de 
achteruitgang van traditionele producties 
en de afstand tot de markten. Om deze 
aanpak te versterken, moet de steun uit het 
EFRO in grensregio's worden 
gecoördineerd met steun uit het Europees 
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nodig Europese groeperingen voor 
territoriale samenwerking die zijn 
opgericht bij Verordening (EG) nr. 
1082/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 5 juli 2006 betreffende een 
Europese groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTS)[20], bij worden 
betrokken als lokale ontwikkeling een van 
hun doelstellingen is.

Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV) en moeten er waar nodig 
Europese groeperingen voor territoriale 
samenwerking die zijn opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 betreffende een Europese groepering 
voor territoriale samenwerking 
(EGTS)[20], bij worden betrokken als 
lokale ontwikkeling een van hun 
doelstellingen is.

Or. it

Amendement 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) In het licht van de ervaring die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 is 
opgedaan, moeten de voorwaarden voor de 
selectie van concrete acties worden 
verduidelijkt en versterkt om ervoor te 
zorgen dat alleen echt gezamenlijke 
concrete acties worden geselecteerd. Het 
begrip enige begunstigden moet worden 
gedefinieerd en het moet worden 
verduidelijkt dat zij op zichzelf concrete 
samenwerkingsacties mogen uitvoeren.

(20) In het licht van de ervaring die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 is 
opgedaan, moeten de voorwaarden voor de 
selectie van concrete acties worden 
verduidelijkt en versterkt om ervoor te 
zorgen dat alleen echt gezamenlijke 
concrete acties worden geselecteerd.
Daarnaast dient een aangepaste aanpak 
rekening te houden met de specifieke 
context van samenwerking met derde 
landen. Het begrip enige begunstigden 
moet worden gedefinieerd en het moet 
worden verduidelijkt dat zij op zichzelf 
concrete samenwerkingsacties mogen 
uitvoeren.

Or. fr

Motivering

In de context van samenwerking tussen de ultraperifere gebieden en naburige derde landen, is 
het moeilijk om alle in artikel 11, lid 4, vermelde selectievoorwaarden na te leven. In 
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afwijking daarvan is het noodzakelijk dat de ultraperifere gebieden blijven beschikken over de 
mogelijkheid om slechts aan twee van de vier voorwaarden te voldoen.

Amendement 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Voordat de lidstaten hun 
samenwerkingsprogramma's opstellen, 
moet ter beoordeling van de voortgang bij 
de uitvoering van de programma's een 
aantal gemeenschappelijke indicatoren 
worden vastgesteld die aan het specifieke 
karakter van samenwerkingsprogramma's 
zijn aangepast. Deze indicatoren moeten 
worden aangevuld met 
programmaspecifieke indicatoren.

(23) Voordat de lidstaten hun 
samenwerkingsprogramma's opstellen, 
moet, om de voortgang bij de uitvoering 
van de programma's te kunnen 
beoordelen, een aantal gemeenschappelijke 
oriënterende indicatoren worden 
vastgesteld die aan het specifieke karakter 
van samenwerkingsprogramma's zijn 
aangepast. Deze indicatoren moeten 
worden aangevuld met 
programmaspecifieke indicatoren.

Or. es

Amendement 89
László Surján

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Vanwege de deelneming van meer dan 
één lidstaat en de daaruit voortvloeiende 
hogere administratiekosten, met name voor 
controles en vertalingen, moet het 
maximumbedrag van de uitgaven voor 
technische bijstand hoger zijn dan in het 
kader van de doelstelling "investeren in 
groei en werkgelegenheid". Bovendien 
moeten samenwerkingsprogramma's met 
beperkte EFRO-steun een bepaald 
minimumbedrag ontvangen om voldoende 

(24) Vanwege de deelneming van meer dan 
één lidstaat en de daaruit voortvloeiende 
hogere administratiekosten, met name voor 
controles en vertalingen, moeten de 
lidstaten worden aangespoord om de 
administratieve lasten van de 
tenuitvoerlegging van gezamenlijke 
projecten te verminderen en moet het 
maximumbedrag van de uitgaven voor 
technische bijstand hoger zijn dan in het 
kader van de doelstelling "investeren in 
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financiering voor effectieve activiteiten 
inzake technische bijstand te garanderen.

groei en werkgelegenheid". Bovendien 
moeten samenwerkingsprogramma's met 
beperkte EFRO-steun een bepaald 
minimumbedrag ontvangen om voldoende 
financiering voor effectieve activiteiten 
inzake technische bijstand te garanderen.

Or. en

Amendement 90
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De regels inzake flexibiliteit 
betreffende de situering van concrete acties 
buiten het programmagebied moeten 
worden vereenvoudigd. Bovendien is het 
noodzakelijk een doeltreffende 
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking met de 
naburige derde landen van de Unie te 
steunen als dat nodig is om te garanderen 
dat de regio's van de lidstaten die aan derde 
landen grenzen, op doeltreffende wijze in 
hun ontwikkeling kunnen worden 
bijgestaan. Bijgevolg dient, bij wijze van 
uitzondering en onder bepaalde 
voorwaarden, de financiering van EFRO-
bijstand voor concrete acties op het 
grondgebied van derde landen te worden 
toegestaan als die concrete acties in het 
belang zijn van de regio's van de Unie.

(27) De regels inzake flexibiliteit 
betreffende de situering van concrete acties 
buiten het programmagebied moeten 
worden vereenvoudigd. Bovendien is het 
noodzakelijk een doeltreffende 
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking met de 
naburige derde landen van de Unie te 
steunen en te bevorderen, door specifieke 
regelingen, als dat nodig is om te 
garanderen dat de regio's van de lidstaten 
die aan derde landen grenzen of die zich 
bevinden in hetzelfde zeebekken als de in 
artikel 349 VWEU bedoelde regio's van de 
Europese Unie, op doeltreffende wijze in 
hun ontwikkeling kunnen worden 
bijgestaan. Bijgevolg dient, bij wijze van 
uitzondering en onder bepaalde 
voorwaarden, de financiering van EFRO-
bijstand voor concrete acties op het 
grondgebied van derde landen te worden 
toegestaan als die concrete acties in het 
belang zijn van de regio's van de Unie.

Or. fr

Motivering

De noodzaak van een bijzondere aanpak in verband met de samenwerkingscontext van de in 
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artikel 349 VWEU bedoelde regio's dient te worden versterkt.

Amendement 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De regels inzake flexibiliteit 
betreffende de situering van concrete acties 
buiten het programmagebied moeten 
worden vereenvoudigd. Bovendien is het 
noodzakelijk een doeltreffende 
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking met de 
naburige derde landen van de Unie te 
steunen als dat nodig is om te garanderen 
dat de regio's van de lidstaten die aan derde 
landen grenzen, op doeltreffende wijze in 
hun ontwikkeling kunnen worden 
bijgestaan. Bijgevolg dient, bij wijze van 
uitzondering en onder bepaalde 
voorwaarden, de financiering van EFRO-
bijstand voor concrete acties op het 
grondgebied van derde landen te worden 
toegestaan als die concrete acties in het 
belang zijn van de regio's van de Unie.

(27) De regels inzake flexibiliteit 
betreffende de situering van concrete acties 
buiten het programmagebied moeten 
worden vereenvoudigd. Bovendien is het 
noodzakelijk een doeltreffende 
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking met de 
naburige derde landen van de Unie te 
steunen en te bevorderen door specifieke 
regelingen als dat nodig is om te 
garanderen dat de regio's van de lidstaten 
die aan derde landen grenzen, op 
doeltreffende wijze in hun ontwikkeling 
kunnen worden bijgestaan. Bijgevolg dient, 
bij wijze van uitzondering en onder 
bepaalde voorwaarden, de financiering van 
EFRO-bijstand voor concrete acties op het 
grondgebied van derde landen te worden 
toegestaan als die concrete acties in het 
belang zijn van de regio's van de Unie.

Or. fr

Motivering

Het amendement heeft tot doel de noodzaak van een bijzondere aanpak in verband met de 
samenwerkingscontext in de ultraperifere gebieden te versterken.

Amendement 92
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten moeten worden 
aangemoedigd om de taak van de 
beheersautoriteit toe te vertrouwen aan een 
EGTS, of een dergelijke groepering
verantwoordelijk te stellen voor het beheer 
van dat deel van een 
samenwerkingsprogramma dat betrekking 
heeft op het grondgebied dat de EGTS 
aanbelangt.

(28) De lidstaten moeten worden 
aangemoedigd om de taak van de 
beheersautoriteit toe te vertrouwen aan een 
EGTS of een andere juridische entiteit die 
naar het recht van een van de 
deelnemende landen is opgericht, of de 
EGTS of de aangehaalde andere 
juridische entiteit verantwoordelijk te 
stellen voor het beheer van dat deel van 
een samenwerkingsprogramma dat 
betrekking heeft op het grondgebied dat de 
EGTS of de bestaande 
grensoverschrijdende (territoriale) 
structuur aanbelangt.

Or. pl

Amendement 93
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten moeten worden 
aangemoedigd om de taak van de 
beheersautoriteit toe te vertrouwen aan een 
EGTS, of een dergelijke groepering 
verantwoordelijk te stellen voor het beheer 
van dat deel van een 
samenwerkingsprogramma dat betrekking 
heeft op het grondgebied dat de EGTS 
aanbelangt.

(28) De lidstaten moeten worden 
aangemoedigd om de taak van de 
beheersautoriteit¸ in overeenstemming met 
de verkozen regionale en lokale 
overheden, toe te vertrouwen aan een 
EGTS, of een dergelijke groepering 
verantwoordelijk te stellen voor het beheer 
van dat deel van een 
samenwerkingsprogramma dat betrekking 
heeft op het grondgebied dat de EGTS 
aanbelangt.

Or. fr

Amendement 94
Manfred Weber



AM\903764NL.doc 43/181 PE490.976v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten moeten worden 
aangemoedigd om de taak van de 
beheersautoriteit toe te vertrouwen aan een 
EGTS, of een dergelijke groepering 
verantwoordelijk te stellen voor het beheer 
van dat deel van een 
samenwerkingsprogramma dat betrekking 
heeft op het grondgebied dat de EGTS 
aanbelangt.

(28) De lidstaten moeten worden 
aangemoedigd om de taak van de 
beheersautoriteit toe te vertrouwen aan een 
EGTS, of een dergelijke groepering 
verantwoordelijk te stellen voor het beheer 
van dat deel van een 
samenwerkingsprogramma dat betrekking 
heeft op het grondgebied dat de EGTS 
aanbelangt. Zij moeten nagaan of de 
doelstellingen van een 
samenwerkingsprogramma gemakkelijker 
bereikt kunnen worden met de inzet van 
een EGTS als beheersautoriteit. Indien zij 
niet voorzien in een EGTS als 
beheersautoriteit in een 
samenwerkingsprogramma, moeten zij dit 
in het samenwerkingsprogramma kort 
motiveren.

Or. de

Amendement 95
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De beheersautoriteit moet een 
gezamenlijk secretariaat instellen dat 
informatie aan de aanvragers van steun 
moet verstrekken, projectaanvragen moet 
behandelen en begunstigden bijstand moet 
verlenen bij de uitvoering van hun concrete 
acties.

(29) De beheersautoriteit moet een 
gezamenlijk secretariaat instellen dat 
informatie aan de aanvragers van steun 
moet verstrekken, projectaanvragen moet 
behandelen en begunstigden bijstand moet 
verlenen bij de uitvoering van hun concrete 
acties. Vanwege het belang van de lokale 
omstandigheden dient het gezamenlijk 
secretariaat de mogelijkheid te krijgen om 
decentraal te handelen via afdelingen in 
de deelnemende landen.

Or. pl
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Amendement 96
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De beheersautoriteiten moeten 
verantwoordelijk zijn voor alle in 
artikel 114 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [GV] vermelde functies van de 
beheersautoriteit, met inbegrip van 
beheersverificaties om uniforme normen in 
het gehele programmagebied te 
garanderen. Als echter een EGTS als 
beheersautoriteit wordt aangewezen, moet 
zij worden gemachtigd dergelijke 
verificaties te verrichten, daar alle 
deelnemende lidstaten in haar organen 
vertegenwoordigd zijn. Zelfs indien geen 
EGTS is aangewezen, moet de 
beheersautoriteit door de deelnemende 
lidstaten worden gemachtigd in het gehele
programmagebied verificaties te 
verrichten.

(30) De beheersautoriteiten moeten 
verantwoordelijk zijn voor alle in 
artikel 114 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [GV] vermelde functies van de 
beheersautoriteit, met inbegrip van 
beheersverificaties om uniforme normen in 
het gehele programmagebied te 
garanderen. Als echter een EGTS of een 
andere juridische entiteit die naar het 
recht van een van de deelnemende landen 
is opgericht als beheersautoriteit wordt 
aangewezen, moet zij worden gemachtigd 
dergelijke verificaties te verrichten, daar 
alle deelnemende lidstaten in haar organen 
vertegenwoordigd zijn. Zelfs indien geen 
EGTS is aangewezen, moet de 
beheersautoriteit door de deelnemende 
lidstaten worden gemachtigd in het gehele 
programmagebied verificaties te 
verrichten.

Or. pl

Amendement 97
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Eén enkele auditautoriteit moet 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van alle in artikel 116 van Verordening 
(EU) nr. […]/2012 [GV] vermelde functies 
om uniforme normen in het gehele 
programmagebied te garanderen. Als dit 
niet mogelijk is, moet een groep auditors 

(31) Eén enkele auditautoriteit moet 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van alle in artikel 116 van Verordening 
(EU) nr. […]/2012 [GV] vermelde functies 
om uniforme normen in het gehele 
programmagebied te garanderen. Als dit 
niet mogelijk is, moet een groep auditors of 
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de auditautoriteit van het programma 
kunnen bijstaan.

specifieke regelingen, in het geval van 
samenwerking tussen de in artikel 349 
VWEU bedoelde gebieden en derde 
landen, de auditautoriteit van het 
programma kunnen bijstaan.

Or. fr

Motivering

Dit dispositief dient te worden aangepast aan de context van samenwerking tussen de in 
artikel 349 VWEU bedoelde gebieden en naburige derde landen.

Amendement 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Eén enkele auditautoriteit moet 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van alle in artikel 116 van Verordening 
(EU) nr. […]/2012 [GV] vermelde functies 
om uniforme normen in het gehele 
programmagebied te garanderen. Als dit 
niet mogelijk is, moet een groep auditors 
de auditautoriteit van het programma 
kunnen bijstaan.

(31) Eén enkele auditautoriteit moet 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van alle in artikel 116 van Verordening 
(EU) nr. […]/2012 [GV] vermelde functies 
om uniforme normen in het gehele 
programmagebied te garanderen. Als dit 
niet mogelijk is, moet een groep auditors of 
specifieke regelingen, in het geval van 
samenwerking tussen ultraperifere 
gebieden en derde landen, de 
auditautoriteit van het programma kunnen 
bijstaan.

Or. fr

Motivering

Dit dispositief moet kunnen worden aangepast aan de context van samenwerking tussen 
ultraperifere gebieden en de naburige derde landen.

Amendement 99
Younous Omarjee
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Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Het is nodig de regels te 
verduidelijken die van toepassing zijn op 
financieel beheer, programmering, 
toezicht, evaluatie en controle betreffende 
de deelneming van derde landen aan 
programma's voor transnationale en 
interregionale samenwerking. Die regels 
moeten worden vastgesteld in het 
desbetreffende samenwerkingsprogramma 
en/of de desbetreffende 
financieringsovereenkomst tussen de 
Commissie, elk van de derde landen en de 
lidstaat waarin de beheersautoriteit van het 
desbetreffende samenwerkingsprogramma 
gevestigd is.

(35) Het is nodig de regels te 
verduidelijken die van toepassing zijn op 
financieel beheer, programmering, 
toezicht, evaluatie en controle betreffende 
de deelneming van derde landen aan 
programma's voor grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale 
samenwerking, met name wanneer er in 
artikel 349 VWEU bedoelde gebieden bij 
betrokken zijn. Die regels moeten worden 
vastgesteld in het desbetreffende 
samenwerkingsprogramma en/of de 
desbetreffende financieringsovereenkomst 
tussen de Commissie, elk van de derde 
landen en de lidstaat waarin de 
beheersautoriteit van het desbetreffende 
samenwerkingsprogramma gevestigd is.

Or. fr

Motivering

Grensoverschrijdende samenwerking moet in de overweging worden opgenomen. Bovendien 
moet er duidelijk rekening worden gehouden met derde landen en met de in artikel 349 
VWEU bedoelde gebieden.

Amendement 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Het is nodig de regels te 
verduidelijken die van toepassing zijn op 
financieel beheer, programmering, 
toezicht, evaluatie en controle betreffende 
de deelneming van derde landen aan 
programma's voor transnationale en 
interregionale samenwerking. Die regels 

(35) Het is nodig de regels te 
verduidelijken die van toepassing zijn op 
financieel beheer, programmering, 
toezicht, evaluatie en controle betreffende 
de deelneming van derde landen aan 
programma's voor grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale 
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moeten worden vastgesteld in het 
desbetreffende samenwerkingsprogramma 
en/of de desbetreffende 
financieringsovereenkomst tussen de 
Commissie, elk van de derde landen en de 
lidstaat waarin de beheersautoriteit van het 
desbetreffende samenwerkingsprogramma 
gevestigd is.

samenwerking, met name wanneer er 
ultraperifere gebieden bij betrokken zijn.
Die regels moeten worden vastgesteld in 
het desbetreffende 
samenwerkingsprogramma en/of de 
desbetreffende financieringsovereenkomst 
tussen de Commissie, elk van de derde 
landen en de lidstaat waarin de 
beheersautoriteit van het desbetreffende 
samenwerkingsprogramma gevestigd is.

Or. fr

Motivering

Er is geen reden om grensoverschrijdende samenwerking bij voorbaat uit de overweging uit 
te sluiten De vermelde financieringsovereenkomst moet ook rekening houden met de 
samenwerking tussen derde landen en de ultraperifere gebieden.

Amendement 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) transnationale samenwerking over 
grotere transnationale gebieden waarbij 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
worden betrokken en die ook maritieme 
grensoverschrijdende samenwerking omvat 
in gevallen die niet onder 
grensoverschrijdende samenwerking 
vallen, met het doel een hogere mate van 
territoriale integratie van die gebieden tot 
stand te brengen en aldus bij te dragen aan 
de territoriale samenhang in de gehele 
Unie;

2) transnationale samenwerking over 
grotere transnationale gebieden waarbij 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
worden betrokken en die ook maritieme 
grensoverschrijdende samenwerking omvat 
in gevallen die niet onder 
grensoverschrijdende samenwerking 
vallen, met het doel een hogere mate van 
territoriale integratie van die gebieden tot 
stand te brengen en aldus bij te dragen aan 
de territoriale samenhang in de gehele 
Unie; in dit verband dient bijzondere 
aandacht te gaan naar insulaire gebieden;

Or. fr
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Amendement 102
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) transnationale samenwerking over 
grotere transnationale gebieden waarbij 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
worden betrokken en die ook maritieme 
grensoverschrijdende samenwerking omvat 
in gevallen die niet onder 
grensoverschrijdende samenwerking 
vallen, met het doel een hogere mate van 
territoriale integratie van die gebieden tot 
stand te brengen en aldus bij te dragen aan 
de territoriale samenhang in de gehele 
Unie;

(2) transnationale samenwerking over 
grotere transnationale gebieden waarbij 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
worden betrokken en die ook maritieme 
grensoverschrijdende samenwerking en 
regionale grensoverschrijdende 
samenwerking omvat in gevallen die niet 
onder grensoverschrijdende samenwerking 
vallen, met het doel een hogere mate van 
territoriale integratie van die gebieden tot 
stand te brengen en aldus bij te dragen aan 
de territoriale samenhang in de gehele 
Unie;

Or. es

Amendement 103
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) transnationale samenwerking over 
grotere transnationale gebieden waarbij 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
worden betrokken en die ook maritieme 
grensoverschrijdende samenwerking omvat 
in gevallen die niet onder 
grensoverschrijdende samenwerking 
vallen, met het doel een hogere mate van 
territoriale integratie van die gebieden tot 
stand te brengen en aldus bij te dragen aan 
de territoriale samenhang in de gehele 
Unie;

(2) transnationale samenwerking over 
grotere transnationale gebieden waarbij 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
worden betrokken en die ook maritieme 
grensoverschrijdende samenwerking omvat 
in gevallen die niet onder 
grensoverschrijdende samenwerking 
vallen, met het doel een hogere mate van 
territoriale integratie van die gebieden tot 
stand te brengen en aldus bij te dragen aan 
de territoriale samenhang in de gehele 
Unie; hierbij moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met de 
transnationale gebieden die 
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geconfronteerd zijn met 
gemeenschappelijke demografische, 
infrastructuur- of milieugerelateerde 
uitdagingen, zoals dit in het Alpengebied 
het geval is; de vorming van een 
macroregio "Alpengebied" zou het voor 
de marktdeelnemers aanzienlijk 
gemakkelijker maken om regionaal en 
grensoverschrijdend samen te werken;

Or. de

Motivering

Het Alpengebied is geconfronteerd met bijzondere, demografische en natuurgerelateerde 
uitdagingen. Macroregio's zijn een zinvol en nuttig instrument om deze uitdagingen 
transnationaal en grensoverschrijdend aan te pakken. De vorming van een macroregio in het 
Alpengebied zou grote voordelen met zich meebrengen voor de lokale bevolking. 

Amendement 104
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de uitwisseling van ervaring betreffende 
thematische doelstellingen tussen partners 
in de gehele Unie, met de nadruk op de 
aanwijzing en verspreiding van goede 
praktijken teneinde deze over te dragen 
naar operationele programma's in het kader 
van de doelstelling "investeren in groei en 
werkgelegenheid";

a) de uitwisseling van ervaring betreffende
thematische en territoriale doelstellingen 
tussen partners in de gehele Unie, met de 
nadruk op de aanwijzing en verspreiding 
van goede praktijken teneinde deze over te 
dragen naar operationele programma's in 
het kader van de doelstelling "investeren in 
groei en werkgelegenheid";

Or. fr

Amendement 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de uitwisseling van ervaring betreffende 
thematische doelstellingen tussen partners 
in de gehele Unie, met de nadruk op de 
aanwijzing en verspreiding van goede 
praktijken teneinde deze over te dragen 
naar operationele programma's in het kader 
van de doelstelling "investeren in groei en 
werkgelegenheid";

a) de uitwisseling van ervaring betreffende 
thematische en territoriale doelstellingen 
tussen partners in de gehele Unie, met de 
nadruk op de aanwijzing en verspreiding 
van goede praktijken teneinde deze over te 
dragen naar operationele programma's in 
het kader van de doelstelling "investeren in 
groei en werkgelegenheid";

Or. fr

Amendement 106
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de uitwisseling van ervaring betreffende 
thematische doelstellingen tussen partners 
in de gehele Unie, met de nadruk op de 
aanwijzing en verspreiding van goede 
praktijken teneinde deze over te dragen 
naar operationele programma's in het kader 
van de doelstelling "investeren in groei en 
werkgelegenheid";

a) de uitwisseling van ervaring betreffende 
thematische en territoriale doelstellingen 
tussen partners in de gehele Unie, met de 
nadruk op de aanwijzing en verspreiding 
van goede praktijken teneinde deze over te 
dragen naar operationele programma's in 
het kader van de doelstelling "investeren in 
groei en werkgelegenheid";

Or. fr

Amendement 107
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de uitwisseling van ervaring betreffende 
thematische doelstellingen tussen partners 

a) de uitwisseling van ervaring betreffende 
thematische doelstellingen tussen partners 
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in de gehele Unie, met de nadruk op de 
aanwijzing en verspreiding van goede 
praktijken teneinde deze over te dragen 
naar operationele programma's in het kader 
van de doelstelling "investeren in groei en 
werkgelegenheid";

in de gehele Unie, met de nadruk op de 
aanwijzing en verspreiding van goede 
praktijken teneinde deze over te dragen 
naar operationele programma's in het kader 
van de doelstelling "investeren in groei en 
werkgelegenheid", en de vaststelling van 
duidelijke en meetbare doelstellingen die 
moeten bijdragen tot de verwezenlijking 
van de nationale doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie;

Or. en

Amendement 108
François Alfonsi, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de uitwisseling van ervaring betreffende 
de aanwijzing, overdracht en verspreiding 
van goede praktijken op het gebied van 
duurzame stads- en 
plattelandsontwikkeling;

b) de uitwisseling van ervaring betreffende 
de aanwijzing, overdracht en verspreiding 
van goede praktijken op het gebied van 
duurzame stads- en 
plattelandsontwikkeling en het in 
aanmerking nemen van bijzondere 
territoriale kenmerken waaronder 
permanente natuurlijke en geografische 
belemmeringen;

Or. fr

Amendement 109
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de uitwisseling van ervaring betreffende 
de aanwijzing, overdracht en verspreiding 
van goede praktijken op het gebied van 

b) de uitwisseling van ervaring betreffende 
de aanwijzing, overdracht en verspreiding 
van goede praktijken op het gebied van 
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duurzame stads- en 
plattelandsontwikkeling;

duurzame stads- en 
plattelandsontwikkeling en het in 
aanmerking nemen van bijzondere 
territoriale kenmerken waaronder 
permanente natuurlijke en geografische 
belemmeringen als bedoeld in artikel 174 
VWEU;

Or. fr

Amendement 110
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de uitwisseling van ervaring betreffende 
de aanwijzing, overdracht en verspreiding 
van goede praktijken op het gebied van 
duurzame stads- en 
plattelandsontwikkeling;

b) de uitwisseling van ervaring betreffende 
de aanwijzing, overdracht en verspreiding 
van goede praktijken op het gebied van 
duurzame stads- en 
plattelandsontwikkeling en het in 
aanmerking nemen van bijzondere 
territoriale kenmerken waaronder 
permanente natuurlijke en geografische 
belemmeringen als bedoeld in artikel 174 
VWEU;

Or. fr

Amendement 111
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de uitwisseling van ervaring betreffende 
de aanwijzing, overdracht en verspreiding 
van goede praktijken op het gebied van 
duurzame stads- en 
plattelandsontwikkeling;

b) de uitwisseling van ervaring betreffende 
de aanwijzing, overdracht en verspreiding 
van goede praktijken op het gebied van 
duurzame stads- en 
plattelandsontwikkeling en het in 
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aanmerking nemen van bijzondere 
territoriale kenmerken waaronder de 
permanente natuurlijke en geografische 
belemmeringen bedoeld in artikel 174 
VWEU;

Or. fr

Amendement 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de uitwisseling van ervaring betreffende 
de aanwijzing, overdracht en verspreiding 
van goede praktijken en innovatieve 
benaderingen ten aanzien van acties op het 
gebied van territoriale samenwerking en 
ten aanzien van het gebruik van EGTS'en;

c) de uitwisseling van ervaring betreffende 
de aanwijzing, overdracht en verspreiding 
van goede praktijken en innovatieve 
benaderingen ten aanzien van acties en de 
tenuitvoerlegging van programma's op het 
gebied van territoriale samenwerking en 
ten aanzien van het gebruik van EGTS'en;

Or. fr

Motivering

Het amendement verwijst naar de rol van Interact dat eveneens tot doel heeft goede 
praktijken uit te wisselen tussen organisaties die programma's beheren.

Amendement 113
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de analyse van ontwikkelingstrends met 
betrekking tot de doelstellingen 
"territoriale samenhang" en "harmonieuze 
ontwikkeling van het Europese 

d) de analyse van ontwikkelingstrends met 
betrekking tot de doelstellingen 
"territoriale en sociale samenhang" en 
"harmonieuze ontwikkeling van het 
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grondgebied" door middel van studies, de 
verzameling van gegevens en andere 
maatregelen.

Europese grondgebied" door middel van 
studies, de verzameling van gegevens en 
andere maatregelen.

Or. en

Amendement 114
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de ontwikkeling in de regio's die 
sterk te kampen hebben met 
infrastructurele en demografische 
problemen, zoals de berggebieden.

Or. de

Motivering

Berggebieden zijn van nature geconfronteerd met bijzondere uitdagingen. Zij hebben te 
kampen met diverse problemen, zoals landvlucht en economische achterstelling. Daarom is 
het opportuun deze regio's apart te vermelden. 

Amendement 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie, 
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maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld.

behoudens eventuele aanpassingen die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld.

Or. fr

Amendement 116
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 
maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld.

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 
maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, met uitzondering van de ultraperifere 
en insulaire gebieden, waarvoor deze 
beperking niet geldt, behoudens eventuele 
aanpassingen die nodig zijn om te zorgen 
voor de samenhang en continuïteit van 
gebieden van samenwerkingsprogramma's 
die voor de programmeringsperiode 2007-
2013 zijn vastgesteld.

Or. fr

Amendement 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 
maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld.

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 
maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld. Om de gemeenschappelijke 
strategische samenwerking in een 
functioneel gebied te bevorderen is deze 
afstand niet van toepassing op 
ultraperifere en insulaire regio's binnen 
de grenzen van hun zeebekkengebied.

Or. es

Amendement 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 
maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 
maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 
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nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld.

nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld. Om samenwerkingsacties op 
basis van een gemeenschappelijke 
strategie binnen hun functionele gebied te 
bevorderen, is bovengenoemde 
maximumlimiet van 150 km niet van 
toepassing op insulaire regio's binnen de 
grenzen van hun zeebekkengebied.

Or. en

Amendement 119
Eleni Theocharous

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 
maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld.

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 
maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld. Om samenwerkingsacties op 
basis van een gemeenschappelijke 
strategie binnen hun functionele gebied te 
bevorderen, is bovengenoemde 
maximumlimiet van 150 km niet van 
toepassing op insulaire regio's binnen de 
grenzen van hun zeebekkengebied.

Or. en
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Motivering

De limiet van 150 km is irrelevant voor regio's die geïsoleerd zijn door hun ligging in zee en 
een lange traditie van samenwerking binnen hun zeebekkengebied hebben. Insulaire regio's 
moeten worden vrijgesteld van de beperking.

Amendement 120
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 
maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld.

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 
maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld. Deze maximale afstand geldt 
niet voor de ultraperifere gebieden.

Or. pt

Motivering

Door het criterium dat stelt dat de gebieden niet meer dan 150 km van elkaar verwijderd 
mogen zijn, hebben enkele ultraperifere gebieden niet aan de programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking kunnen deelnemen, waardoor afbreuk wordt gedaan aan 
hun gezamenlijke status. Rekening houdend met het potentieel van deze gebieden bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese territoriale samenwerking, met name 
via samenwerking met derde landen of naburige gebieden en dankzij hun bevoorrechte 
ligging, moeten alle ultraperifere gebieden in de grensoverschrijdende component van 
territoriale samenwerking worden opgenomen.



AM\903764NL.doc 59/181 PE490.976v01-00

NL

Amendement 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 
maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld.

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 
maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld. Deze afstand is niet van 
toepassing op ultraperifere regio's.

Or. es

Motivering

Het criterium van 150 kilometer, dat van meet af aan een aantal ultraperifere regio's uitsluit 
omwille van hun ligging, is inconsistent met de Europese strategie voor ultraperifere regio's, 
waarin, als een van drie prioritaire actiegebieden, wordt gestreefd naar een betere inbedding 
van ultraperifere regio's in hun respectieve regio. Bovendien kan de geostrategische situatie 
van ultraperifere regio's potentieel een hoge toegevoegde waarde voor de hele EU opleveren.

Amendement 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
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NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 
maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld.

NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 
maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld. Om samenwerkingsacties op 
basis van een gemeenschappelijke 
strategie in hun functionele gebied te 
bevorderen is de maximale afstand van 
150 km niet van toepassing op insulaire 
regio's binnen de grenzen van hun 
zeebekkengebied.

Or. es

Motivering

De beperking van 150 kilometer belet enkele Europese insulaire regio's om samen te werken 
met andere regio's met vergelijkbare problemen die door grensoverschrijdende samenwerking 
kunnen worden verlicht.

Amendement 123
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 
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maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld.

maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld en met uitzondering van de 
perifere gebieden, waarvoor dit 
afstandscriterium niet geldt.

Or. pt

Amendement 124
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen, met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 
maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld.

Voor grensoverschrijdende samenwerking 
zijn de te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van de Unie aan alle 
interne en externe landgrenzen (met 
inbegrip van de regio's die deel uitmaken 
van de programma's voor de periode 2007 
- 2013 overeenkomstig artikel 21 van 
Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 betreffende het Europees Fonds 
voor Regionale ontwikkeling), met 
uitzondering van die welke onder 
programma's in het kader van de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
vallen, en alle aan zeegrenzen gelegen 
regio's van NUTS-niveau 3 van de Unie die 
maximaal 150 km van elkaar verwijderd 
zijn, behoudens eventuele aanpassingen die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
samenhang en continuïteit van gebieden 
van samenwerkingsprogramma's die voor 
de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
vastgesteld

Or. en
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Motivering

Wanneer de bestaande 20%-gebieden niet worden meegerekend, zullen er in toekomstige 
programma's weinig wezenlijke samenwerkingspartners beschikbaar zijn om strategische 
thema's om te zetten.

Amendement 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Grensoverschrijdende samenwerking 
dient zich uit te strekken tot NUTS-niveau 
2 of het niveau van de huidige 
grensoverschrijdende 
samenwerkingsverbanden, zoals de 
euroregio's, mits dit bijdraagt tot de 
ontwikkeling van een versterkte 
samenwerking tussen een beperkt aantal 
regio's.

Or. es

Amendement 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om samenwerkingsacties op basis van een 
gemeenschappelijke strategie in hun 
functionele gebied te bevorderen is de 
maximale afstand van 150 km niet van 
toepassing op insulaire regio's binnen de 
grenzen van hun zeebekkengebied.

Or. es
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Amendement 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de indiening van ontwerpprogramma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
kunnen de lidstaten erom verzoeken dat 
nog meer regio's van NUTS-niveau 3 die 
grenzen aan de regio's die zijn opgenomen 
in het in de tweede alinea bedoelde besluit, 
worden toegevoegd aan een gegeven 
grensoverschrijdend gebied. Zij geven 
daarbij de redenen voor dat verzoek op.

Bij de indiening van ontwerpprogramma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
kunnen de lidstaten erom verzoeken dat 
nog meer regio's van NUTS-niveau 3 die 
grenzen aan de regio's die zijn opgenomen 
in het in de tweede alinea bedoelde besluit
of regio's van NUTS-niveau 2 waaronder 
zij vallen, worden toegevoegd aan een 
gegeven grensgebied, met name om 
rekening te houden met de Euregio's en 
het geografische toepassingsgebied van 
hun structurerende projecten.

Or. fr

Amendement 128
François Alfonsi, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de indiening van ontwerpprogramma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
kunnen de lidstaten erom verzoeken dat 
nog meer regio's van NUTS-niveau 3 die 
grenzen aan de regio's die zijn opgenomen 
in het in de tweede alinea bedoelde besluit, 
worden toegevoegd aan een gegeven 
grensoverschrijdend gebied. Zij geven 
daarbij de redenen voor dat verzoek op.

Bij de indiening van ontwerpprogramma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
kunnen de lidstaten erom verzoeken dat 
nog meer regio's van NUTS-niveau 3 die 
grenzen aan de regio's die zijn opgenomen 
in het in de tweede alinea bedoelde besluit
of regio's van NUTS-niveau 2 waaronder 
zij vallen, worden toegevoegd aan een 
gegeven grensgebied, met name om 
rekening te houden met de Euregio's en 
de werkgemeenschappen, en met het 
geografische toepassinggebied van hun 
structurerende projecten.
In toepassing van artikel 174 VWEU 
komen de eilanden die tot eenzelfde 
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zeebekken behoren voor deze 
programma's in aanmerking zonder 
beperking op het NUTS-niveau of de 
afstand.

Or. fr

Amendement 129
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de indiening van ontwerpprogramma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
kunnen de lidstaten erom verzoeken dat 
nog meer regio's van NUTS-niveau 3 die 
grenzen aan de regio's die zijn opgenomen 
in het in de tweede alinea bedoelde besluit, 
worden toegevoegd aan een gegeven 
grensoverschrijdend gebied. Zij geven 
daarbij de redenen voor dat verzoek op.

Bij de indiening van ontwerpprogramma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
kunnen de lidstaten erom verzoeken dat 
nog meer regio's van NUTS-niveau 3 die 
grenzen aan de regio's die zijn opgenomen 
in het in de tweede alinea bedoelde besluit, 
worden toegevoegd aan een gegeven 
grensoverschrijdend gebied. Zij geven 
daarbij de redenen voor dat verzoek op. 
Teneinde rekening te houden met de 
Euregio's en de werkgemeenschappen, 
kan een geografisch toepassingsgebied 
van NUTS-niveau 2 bij uitzondering 
worden toegepast op een gegeven 
grensoverschrijdend gebied als hun 
projecten structurerend zijn voor het 
grensgebied.

Or. fr

Amendement 130
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de indiening van ontwerpprogramma's Bij de indiening van ontwerpprogramma's 
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voor grensoverschrijdende samenwerking 
kunnen de lidstaten erom verzoeken dat 
nog meer regio's van NUTS-niveau 3 die 
grenzen aan de regio's die zijn opgenomen 
in het in de tweede alinea bedoelde besluit, 
worden toegevoegd aan een gegeven 
grensoverschrijdend gebied. Zij geven 
daarbij de redenen voor dat verzoek op.

voor grensoverschrijdende samenwerking 
kunnen de lidstaten erom verzoeken dat 
nog meer regio's van NUTS-niveau 3 die 
grenzen aan de regio's die zijn opgenomen 
in het in de tweede alinea bedoelde besluit, 
worden toegevoegd aan een gegeven 
grensoverschrijdend gebied. Zij geven 
daarbij de redenen voor dat verzoek op. 
Teneinde rekening te houden met de 
Euregio's en de werkgemeenschappen, 
kan een geografisch toepassingsgebied 
van NUTS-niveau 2 bij uitzondering 
worden toegepast op een gegeven 
grensoverschrijdend gebied als hun 
projecten structurerend zijn voor het 
grensgebied.

Or. fr

Amendement 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 19, leden 2 en 3, 
kunnen programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
regio's in Noorwegen, Zwitserland, 
Liechtenstein, Andorra, Monaco en San 
Marino en in aan ultraperifere gebieden 
grenzende derde landen of gebieden 
omvatten.

Onverminderd artikel 19, leden 2 en 3, 
kunnen programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
regio's in Noorwegen, Zwitserland, 
Liechtenstein, Andorra, Monaco en San 
Marino en in aan ultraperifere gebieden 
grenzende derde landen of gebieden 
omvatten. Bovenvermelde derde landen 
moeten een bijdrage leveren aan het 
programma/de programma's waaraan ze 
deelnemen. Deze bijdrage wordt vermeld 
in het in artikel 7, lid 2, onder f), vermelde 
financieringsplan. Voor aan ultraperifere 
gebieden grenzende derde landen of 
gebieden blijft deze bijdrage facultatief en 
is zij geen voorwaarde voor deelname.

Or. fr
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Motivering

Omdat het gebied dat voor dit programma in aanmerking komt de genoemde derde landen 
(Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) omvat, is het 
logisch dat zij een bijdrage leveren en dat die bijdrage van meet af aan kan worden 
vastgesteld. De economische toestand van de ultraperifere gebieden is dan weer heel anders 
dan die van de Europese derde landen. Het feit dat deze aan de ultraperifere gebieden 
grenzende derde landen geen bijdrage kunnen leveren, mag hun deelname niet in de weg 
staan.

Amendement 132
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 19, leden 2 en 3, 
kunnen programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
regio's in Noorwegen, Zwitserland, 
Liechtenstein, Andorra, Monaco en San 
Marino en in aan ultraperifere gebieden 
grenzende derde landen of gebieden 
omvatten.

Onverminderd artikel 19, leden 2 en 3, 
kunnen programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
regio's in Noorwegen, Zwitserland, 
Liechtenstein, Andorra, Monaco en San 
Marino en in aan ultraperifere gebieden 
grenzende derde landen of gebieden 
omvatten, inclusief de landen waarmee 
die regio's bevoorrechte historische en 
culturele banden hebben.

Or. pt

Motivering

Voor de ultraperifere gebieden is het belangrijk dat de grensoverschrijdende en 
transnationale samenwerking (door een verwijzing in artikel 3, lid 4) met derde landen of 
naburige gebieden gegarandeerd wordt, met name met die landen waarmee de gebieden in 
kwestie bevoorrechte historische en culturele banden hebben.

Amendement 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor transnationale samenwerking stelt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de lijst vast van 
transnationale gebieden die steun kunnen 
ontvangen. De gebieden zijn ingedeeld 
naar samenwerkingsprogramma en 
omvatten regio's van NUTS-niveau 2.
Daarbij wordt gezorgd voor de continuïteit 
van deze samenwerking in grotere 
coherente gebieden op basis van vroegere 
programma's. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 30, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

Voor transnationale samenwerking stelt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen en rekening 
houdend met de bestaande of in 
voorbereiding zijnde macroregionale 
strategieën en zeegebiedstrategieën de lijst 
vast van transnationale gebieden die steun 
kunnen ontvangen. De gebieden zijn 
ingedeeld naar samenwerkingsprogramma 
en omvatten regio's van NUTS-niveau 2.
Daarbij wordt gezorgd voor de continuïteit 
van deze samenwerking in grotere 
coherente gebieden op basis van vroegere 
programma's. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 30, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

Or. fr

Motivering

Gezien de mogelijke overlapping van bestaande en toekomstige macroregio's, zeebekkens en 
gebieden van transnationale programma's moet de definitie van transnationaal gebied 
rekening houden met de bestaande en in voorbereiding zijnde macroregionale strategieën om 
samenhang in de territoriale ordening te garanderen.

Amendement 134
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor transnationale samenwerking stelt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de lijst vast van 
transnationale gebieden die steun kunnen 
ontvangen. De gebieden zijn ingedeeld 
naar samenwerkingsprogramma en 
omvatten regio's van NUTS-niveau 2.
Daarbij wordt gezorgd voor de continuïteit 

Voor transnationale samenwerking stelt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de lijst vast van 
transnationale gebieden die steun kunnen 
ontvangen. De gebieden zijn ingedeeld 
naar samenwerkingsprogramma en 
omvatten regio's van NUTS-niveau 2.
Daarbij wordt gezorgd voor de continuïteit 



PE490.976v01-00 68/181 AM\903764NL.doc

NL

van deze samenwerking in grotere 
coherente gebieden op basis van vroegere 
programma's. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 30, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

van deze samenwerking in grotere 
coherente gebieden op basis van vroegere 
programma's. Om de doeltreffendheid van 
de programma's te verbeteren, moeten de 
vastgestelde transnationale gebieden 
gebaseerd zijn op de natuurlijke en 
menselijke geografie en in hun indeling 
de grote zeebekkens, de rivierbekkens en 
bergmassieven in aanmerking nemen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 30, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

Or. fr

Amendement 135
Catherine Grèze, François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor transnationale samenwerking stelt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de lijst vast van 
transnationale gebieden die steun kunnen 
ontvangen. De gebieden zijn ingedeeld 
naar samenwerkingsprogramma en 
omvatten regio's van NUTS-niveau 2.
Daarbij wordt gezorgd voor de continuïteit 
van deze samenwerking in grotere 
coherente gebieden op basis van vroegere 
programma's. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 30, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

Voor transnationale samenwerking stelt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de lijst vast van 
transnationale gebieden die steun kunnen 
ontvangen. De gebieden zijn ingedeeld 
naar samenwerkingsprogramma en 
omvatten regio's van NUTS-niveau 2.
Daarbij wordt gezorgd voor de continuïteit 
van deze samenwerking in grotere 
coherente gebieden op basis van vroegere 
programma's. Om de doeltreffendheid van 
de programma's te verbeteren, moeten de 
vastgestelde transnationale gebieden 
gebaseerd zijn op de natuurlijke en 
menselijke geografie en in hun indeling 
de grote zeebekkens, de rivierbekkens en 
bergmassieven in aanmerking nemen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 30, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

Or. fr



AM\903764NL.doc 69/181 PE490.976v01-00

NL

Amendement 136
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor transnationale samenwerking stelt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de lijst vast van 
transnationale gebieden die steun kunnen 
ontvangen. De gebieden zijn ingedeeld 
naar samenwerkingsprogramma en 
omvatten regio's van NUTS-niveau 2.
Daarbij wordt gezorgd voor de continuïteit 
van deze samenwerking in grotere 
coherente gebieden op basis van vroegere 
programma's. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 30, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

Voor transnationale samenwerking stelt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de lijst vast van 
transnationale gebieden die steun kunnen 
ontvangen. De gebieden zijn ingedeeld 
naar samenwerkingsprogramma en 
omvatten regio's van NUTS-niveau 2.
Daarbij wordt gezorgd voor de continuïteit 
van deze samenwerking in grotere 
coherente gebieden op basis van vroegere 
programma's. Om de doeltreffendheid van 
de programma's te verbeteren, moeten de 
vastgestelde transnationale gebieden 
gebaseerd zijn op de natuurlijke en 
menselijke geografie en in hun indeling 
de grote zeebekkens, de rivierbekkens en 
bergmassieven in aanmerking nemen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 30, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

Or. fr

Amendement 137
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Ultraperifere regio's kunnen alle 
toegewezen bedragen van het EFRO als 
bedoeld in de vorige leden in één enkel 
programma voor territoriale 
samenwerking opnemen, met inbegrip van 
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de aanvullende toewijzing van artikel 4, 
lid 2.

Or. es

Amendement 138
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Ultraperifere regio's kunnen alle 
toegewezen bedragen van het EFRO als 
bedoeld in de vorige leden in één enkel 
programma voor territoriale 
samenwerking opnemen, met inbegrip van 
de aanvullende toewijzing van artikel 4, 
lid 2.

Or. es

Motivering

In het geval van de ultraperifere regio's, waar het verschil met grensoverschrijdende 
samenwerking veel minder duidelijk is omdat de samenwerkingsgebieden elkaar overlappen, 
maakt het opnemen van alle middelen van het EFRO in één enkel programma voor 
territoriale samenwerking een meer rationele programmering mogelijk, en mede gelet op het 
feit het geen zin heeft om verschillende beheerstructuren op elkaar te stapelen, kunnen 
hierdoor tevens synergieën worden gecreëerd en middelen efficiënter worden beheerd en kan 
de tenuitvoerlegging worden verbeterd.

Amendement 139
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De middelen voor de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
bedragen 3,48% van de totale middelen 
die beschikbaar zijn voor vastleggingen 

Schrappen
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uit de fondsen voor de periode 2014-2020 
en die vermeld zijn in artikel 83, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
(d.w.z. in totaal 11 700 000 004 EUR) en 
worden toegewezen als volgt:
a) 73,24% (d.i. in totaal 8 569 000 003 
EUR) voor grensoverschrijdende 
samenwerking;
b) 20,78% (d.i. in totaal 2 431 000 001 
EUR) voor transnationale samenwerking;
c) 5,98% (d.i. in totaal 700 000 000 EUR) 
voor interregionale samenwerking.

Or. it

Amendement 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De middelen voor de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
bedragen 3,48% van de totale middelen die 
beschikbaar zijn voor vastleggingen uit de
fondsen voor de periode 2014-2020 en die 
vermeld zijn in artikel 83, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
(d.w.z. in totaal 11 700 000 004 EUR) en 
worden toegewezen als volgt:

1. De middelen voor de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
bedragen 7% van de totale middelen die 
beschikbaar zijn voor vastleggingen uit de 
fondsen voor de periode 2014-2020 en die 
vermeld zijn in artikel 83, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
(d.w.z. in totaal xxx EUR) en worden 
toegewezen als volgt:

Or. de

Amendement 141
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 - inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De middelen voor de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
bedragen 3,48% van de totale middelen die 
beschikbaar zijn voor vastleggingen uit de 
fondsen voor de periode 2014-2020 en die 
vermeld zijn in artikel 83, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
(d.w.z. in totaal 11 700 000 004 EUR) en 
worden toegewezen als volgt:

1. De middelen voor de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
bedragen 3,48% van de totale middelen die 
beschikbaar zijn voor vastleggingen uit de 
fondsen voor de periode 2014-2020 en die 
vermeld zijn in artikel 83, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
(d.w.z. in totaal XX XXX XXX XXX euro) 
en worden toegewezen als volgt:

Or. en

Amendement 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De middelen voor de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
bedragen 3,48% van de totale middelen die 
beschikbaar zijn voor vastleggingen uit de 
fondsen voor de periode 2014-2020 en die 
vermeld zijn in artikel 83, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
(d.w.z. in totaal 11 700 000 004 EUR) en 
worden toegewezen als volgt:

1. De middelen voor de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
bedragen 3,48% van de totale middelen die 
beschikbaar zijn voor vastleggingen uit de 
fondsen voor de periode 2014-2020 en die 
vermeld zijn in artikel 83, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
(d.w.z. in totaal XXX EUR) en worden 
toegewezen als volgt:

Or. es

Amendement 143
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 73,24% (d.i. in totaal 8 569 000 003 a) 73,24% (d.i. in totaal xxx EUR) voor 
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EUR) voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

grensoverschrijdende samenwerking;

Or. de

Amendement 144
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 73,24% (d.i. in totaal 
8 569 000 003 EUR) voor 
grensoverschrijdende samenwerking;

a) 73,24% (d.i. in totaal X XXX XXX XXX
euro) voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

Or. en

Amendement 145
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 20,78% (d.i. in totaal 2 431 000 001
EUR) voor transnationale samenwerking;

b) 20,78% (d.i. in totaal xxx EUR) voor 
transnationale samenwerking;

Or. de

Amendement 146
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 20,78% (d.i. in totaal 
2 431 000 001 EUR) voor transnationale 

b) 20,78% (d.i. in totaal X XXX XXX XXX
euro) voor transnationale samenwerking;
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samenwerking;

Or. en

Amendement 147
Markus Pieper, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 5,98% (d.i. in totaal 700 000 000 EUR) 
voor interregionale samenwerking.

c) 5,98% (d.i. in totaal xxx EUR) voor 
interregionale samenwerking.

Or. de

Amendement 148
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 5,98% (d.i. in totaal 700 000 000 EUR) 
voor interregionale samenwerking.

c) 5,98% (d.i. in totaal XXX XXX XXX
euro) voor interregionale samenwerking.

Or. en

Amendement 149
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Samenwerkingsprogramma's waarbij 
de ultraperifere gebieden betrokken zijn, 
ontvangen niet minder dan 150% van de 
EFRO-steun die zij in de periode 2007-

Schrappen
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2013 ontvingen. Bovendien wordt 
50 000 000 euro uit de toewijzing voor 
interregionale samenwerking bestemd 
voor samenwerking waaraan de 
ultraperifere regio's deelnemen. Wat 
thematische concentratie betreft, is 
artikel 5, onder b), van toepassing op deze 
aanvullende toewijzing.

Or. en

Amendement 150
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerkingsprogramma's waarbij 
regio's betrokken zijn die kampen met 
permanente natuurlijke en geografische 
belemmeringen (bergen, eilanden en een 
zeer geringe bevolkingsdichtheid), 
ontvangen niet minder dan 100% van de 
EFRO-steun die zij in de periode 2007-
2013 ontvingen. Bovendien wordt 30 000 
000 EUR uit de toewijzing voor 
interregionale samenwerking bestemd 
voor samenwerking waaraan de regio's 
met permanente natuurlijke en 
geografische belemmeringen (bergen, 
eilanden en regio's met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid) deelnemen zodat 
tussen die regio's goede praktijken 
kunnen worden uitgewisseld en ingesteld 
bij de specifieke toepassing van de 
doelstellingen die zijn vastgesteld door de 
strategie van de Unie voor een slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Wat 
thematische concentratie betreft, is 
artikel 5, onder b), van toepassing op deze 
aanvullende toewijzing.

Or. fr
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Amendement 151
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerkingsprogramma's waarbij 
regio's betrokken zijn die kampen met 
permanente natuurlijke en geografische 
belemmeringen (bergen, eilanden en een 
zeer geringe bevolkingsdichtheid), 
ontvangen niet minder dan 100% van de 
EFRO-steun die zij in de periode 2007-
2013 ontvingen. Bovendien wordt 30 000 
000 EUR uit de toewijzing voor 
interregionale samenwerking bestemd 
voor samenwerking waaraan de regio's 
met permanente natuurlijke en 
geografische belemmeringen (bergen, 
eilanden en regio's met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid) deelnemen zodat 
tussen die regio's goede praktijken 
kunnen worden uitgewisseld en ingesteld 
bij de specifieke toepassing van de 
doelstellingen die zijn vastgesteld door de 
strategie van de Unie voor een slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Wat 
thematische concentratie betreft, is 
artikel 5, onder b), van toepassing op deze 
aanvullende toewijzing.

Or. fr

Amendement 152
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Samenwerkingsprogramma's waarbij de 2. Samenwerkingsprogramma's waarbij de 
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ultraperifere gebieden betrokken zijn, 
ontvangen niet minder dan 150% van de 
EFRO-steun die zij in de periode 2007-
2013 ontvingen. Bovendien wordt 
50 000 000 euro uit de toewijzing voor 
interregionale samenwerking bestemd voor 
samenwerking waaraan de ultraperifere 
regio's deelnemen. Wat thematische 
concentratie betreft, is artikel 5, onder b), 
van toepassing op deze aanvullende 
toewijzing.

ultraperifere gebieden betrokken zijn, 
ontvangen niet minder dan 150% van de 
EFRO-steun die zij in de periode 2007-
2013 voor territoriale samenwerking 
ontvingen. Bovendien wordt 50 000 000 
euro uit de toewijzing voor interregionale 
samenwerking bestemd voor 
samenwerking waaraan de ultraperifere 
regio's deelnemen. Wat thematische 
concentratie betreft, is artikel 5, onder b), 
van toepassing op deze aanvullende 
toewijzing.

Or. fr

Amendement 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevolking in de in artikel 3, lid 1, derde 
alinea, en artikel 3, lid 3, eerste alinea, 
bedoelde gebieden wordt gebruikt als 
criterium voor de jaarlijkse verdeling per 
lidstaat.

De bevolking in de in artikel 3, lid 1, derde 
alinea, en artikel 3, lid 3, eerste alinea, 
bedoelde gebieden wordt gebruikt als 
criterium voor de verdeling per 
samenwerkingsprogramma.

Or. fr

Motivering

De territoriale samenwerking lijdt soms onder nationale overwegingen betreffende financieel 
rendement. De lidstaten en de actoren verdelen het steunbedrag voor projecten op hun 
grondgebied onder elkaar, zonder echte samenwerking en zonder toegevoegde waarde voor 
Europa. De financiële middelen moeten dus per territoriaal samenwerkingsprogramma 
worden toegekend, zodat op geïntegreerde wijze tegemoet wordt gekomen aan de behoeften 
van het betrokken gebied.

Amendement 154
Fiorello Provera
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevolking in de in artikel 3, lid 1, derde 
alinea, en artikel 3, lid 3, eerste alinea, 
bedoelde gebieden wordt gebruikt als 
criterium voor de jaarlijkse verdeling per 
lidstaat.

De bevolking in de in artikel 3, lid 1, derde 
alinea, en artikel 3, lid 3, eerste alinea, 
bedoelde gebieden wordt gebruikt als 
criterium voor de verdeling per 
samenwerkingsprogramma.

Or. fr

Amendement 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevolking in de in artikel 3, lid 1, derde 
alinea, en artikel 3, lid 3, eerste alinea, 
bedoelde gebieden wordt gebruikt als 
criterium voor de jaarlijkse verdeling per 
lidstaat.

De bevolking in de in artikel 3, lid 1, derde 
alinea, en artikel 3, lid 3, eerste alinea, 
bedoelde gebieden wordt gebruikt als 
criterium voor de verdeling per 
samenwerkingsprogramma.

Or. fr

Amendement 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevolking in de in artikel 3, lid 1, derde 
alinea, en artikel 3, lid 3, eerste alinea, 
bedoelde gebieden wordt gebruikt als 
criterium voor de jaarlijkse verdeling per 
lidstaat.

De bevolking in de in artikel 3, lid 1, derde 
alinea, en artikel 3, lid 3, eerste alinea, 
bedoelde gebieden wordt gebruikt als 
criterium voor de jaarlijkse verdeling per 
samenwerkingsprogramma.

Or. fr
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Amendement 157
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevolking in de in artikel 3, lid 1, derde 
alinea, en artikel 3, lid 3, eerste alinea, 
bedoelde gebieden wordt gebruikt als 
criterium voor de jaarlijkse verdeling per 
lidstaat.

De bevolking in de in artikel 3, lid 1, derde 
alinea, en artikel 3, lid 3, eerste alinea, 
bedoelde gebieden wordt gebruikt als 
criterium voor de verdeling per 
samenwerkingsprogramma.

Or. fr

Amendement 158
Eleni Theocharous

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevolking in de in artikel 3, lid 1, derde 
alinea, en artikel 3, lid 3, eerste alinea, 
bedoelde gebieden wordt gebruikt als 
criterium voor de jaarlijkse verdeling per 
lidstaat.

De bevolking in de in artikel 3, lid 1, derde 
alinea, en artikel 3, lid 3, eerste alinea, 
bedoelde gebieden wordt gebruikt als 
criterium voor de jaarlijkse verdeling per 
lidstaat. Aan kleine insulaire lidstaten 
zonder permanente vaste verbindingen 
met het Europese vasteland en minder 
dan twee miljoen inwoners worden 
aanvullende middelen toegewezen.

Or. en

Motivering

Deze bepaling zou de financiering voor grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking die aan kleine insulaire lidstaten beschikbaar wordt gesteld ernstig beperken 
vanwege hun geringe bevolking.
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Amendement 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Elke lidstaat die onder de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" valt kan tot 15% van de 
financiële toewijzing van het onderdeel 
grensoverschrijdende of transnationale 
samenwerking naar het andere 
overhevelen.

Or. en

Amendement 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In 2015 en 2016 wordt de jaarlijkse 
bijdrage uit het EFRO voor de 
programma's in het kader van het ENI en 
het IPA waarvoor uiterlijk op 30 juni geen 
programma bij de Commissie is ingediend 
onder de grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's in het kader van 
het ENI en het IPA, toegewezen aan de 
onder lid 1, onder a), vallende interne 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking waaraan de betrokken 
lidstaat deelneemt.

In 2015 en 2016 wordt de jaarlijkse 
bijdrage uit het EFRO voor de 
programma's in het kader van het ENI en 
het IPA waarvoor uiterlijk op 30 juni geen 
programma bij de Commissie is ingediend 
onder de grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's in het kader van 
het ENI en het IPA, toegewezen aan de 
onder lid 1, onder a), vallende programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
waaraan de betrokken lidstaat deelneemt.

Or. es

Amendement 161
Nuno Teixeira
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In 2015 en 2016 wordt de jaarlijkse 
bijdrage uit het EFRO voor de 
programma's in het kader van het ENI en 
het IPA waarvoor uiterlijk op 30 juni geen 
programma bij de Commissie is ingediend 
onder de grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's in het kader van 
het ENI en het IPA, toegewezen aan de 
onder lid 1, onder a), vallende interne 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking waaraan de betrokken 
lidstaat deelneemt.

In 2015 en 2016 wordt de jaarlijkse 
bijdrage uit het EFRO voor de 
programma's in het kader van het ENI en 
het IPA waarvoor uiterlijk op 30 juni geen 
programma bij de Commissie is ingediend 
onder de grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's in het kader van 
het ENI en het IPA, toegewezen aan de 
onder lid 1, onder a), vallende programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
waaraan de betrokken lidstaat deelneemt.

Or. es

Motivering

In het nieuwe voorstel van de Commissie, en anders dan in de huidige periode het geval is, 
mogen, als de vastgestelde termijn voor de indiening van de programma's niet wordt 
nageleefd, de niet-gebruikte middelen van het EFRO alleen aan interne programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking worden toegewezen. Deze mogelijkheid is inconsistent 
met de Europese strategie voor ultraperifere regio's, waarin als een van de prioritaire 
doelstellingen wordt gestreefd naar een betere inbedding van deze regio's in hun geografische 
omgeving.

Amendement 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In 2015 en 2016 wordt de jaarlijkse 
bijdrage uit het EFRO voor de 
programma's in het kader van het ENI en 
het IPA waarvoor uiterlijk op 30 juni geen 
programma bij de Commissie is ingediend 
onder de grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's in het kader van 
het ENI en het IPA, toegewezen aan de 

In 2015 en 2016 wordt de jaarlijkse 
bijdrage uit het EFRO voor de 
programma's in het kader van het ENI en 
het IPA waarvoor uiterlijk op 30 juni geen 
programma bij de Commissie is ingediend 
onder de grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's in het kader van 
het ENI en het IPA, toegewezen aan de 
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onder lid 1, onder a), vallende interne 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking waaraan de betrokken 
lidstaat deelneemt.

onder lid 1, onder a), vallende programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
waaraan de betrokken lidstaat deelneemt.

Or. es

Motivering

Anders dan in de huidige periode het geval is, mogen, als de vastgestelde termijn voor de 
indiening van de programma's in het kader van het ENI en het IPA niet wordt nageleefd, de 
niet-gebruikte middelen van het EFRO alleen worden toegewezen aan interne programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking waaraan de betrokken lidstaat deelneemt. Dit is 
inconsistent met de Europese strategie voor ultraperifere regio's, waarin een betere 
inbedding van deze regio's in hun geografische omgeving een specifieke prioritaire 
doelstelling is.

Amendement 163
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 9 van Verordening (EU) 
nr. […]/2012 [de GV] bedoelde 
thematische doelstellingen worden 
geconcentreerd als volgt:

De in artikel 9 van Verordening (EU) 
nr. […]/2012 [de GV] bedoelde 
thematische doelstellingen gelden ook voor 
de Europese territoriale samenwerking, 
als volgt:

Or. de

Amendement 164
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor grensoverschrijdende 

a) alle thematische doelstellingen kunnen 
worden geselecteerd voor elk programma 
voor grensoverschrijdende samenwerking;
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samenwerking;

Or. de

Amendement 165
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

a) alle thematische doelstellingen kunnen 
worden geselecteerd voor elk programma 
voor grensoverschrijdende samenwerking;

Or. es

Amendement 166
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

a) maximaal zes thematische doelstellingen 
worden geselecteerd voor elk programma 
voor grensoverschrijdende samenwerking;

Or. fr

Motivering

Het doel van grensoverschrijdende samenwerking is helpen bij het ondervangen van de 
nadelen van de perifere ligging van grensgebieden en de daaruit voortvloeiende problemen 
oplossen. Het is van essentieel belang om zo goed mogelijk een brede waaier van activiteiten 
te handhaven die steun ontvangen en die overeenstemmen met een breed spectrum van 
terreinen voor grensoverschrijdende samenwerking. De flexibiliteit geeft regio’s de 
mogelijkheid om die oplossingen te kiezen aan de hand waarvan ze de uitdagingen waarmee 
ze worden geconfronteerd het beste kunnen aangaan.
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Amendement 167
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

a) maximaal zes thematische doelstellingen 
worden geselecteerd voor elk programma 
voor grensoverschrijdende samenwerking;

Or. fr

Motivering

De thematische concentratie en de vaststelling van investeringsprioriteiten moeten voor de 
grensoverschrijdende gebieden – die geneigd zijn om op een groter aantal terreinen de 
voorkeur te geven aan uitwisselingen in de buurt – lager zijn dan voor de transnationale 
programma’s.

Amendement 168
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

a) maximaal zes thematische doelstellingen 
worden geselecteerd voor elk programma 
voor grensoverschrijdende samenwerking;

Or. fr

Amendement 169
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

a) maximaal zes thematische doelstellingen 
worden geselecteerd voor elk programma 
voor grensoverschrijdende samenwerking;

Or. de

Motivering

Juist bij grensoverschrijdende samenwerking moet wegens de sterk uiteenlopende belangen 
en plaatselijke omstandigheden van de diverse partners meer flexibiliteit worden 
gewaarborgd bij de selectie van de thematische doelstellingen.

Amendement 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

a) maximaal zes thematische doelstellingen 
worden geselecteerd voor elk programma 
voor grensoverschrijdende samenwerking;

Or. es

Amendement 171
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

a) maximaal zes thematische doelstellingen 
worden geselecteerd voor elk programma 
voor grensoverschrijdende samenwerking;
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Or. pt

Motivering

Meer flexibiliteit bij de selectie van prioriteiten zal ervoor zorgen dat de gebieden beter in 
staat zijn de beste combinatie van prioriteiten te kiezen om de uitdagingen aan te pakken.

Amendement 172
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

a) maximaal zes thematische doelstellingen 
worden geselecteerd voor elk programma 
voor grensoverschrijdende samenwerking;

Or. fr

Amendement 173
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

a) ten minste 80% van de totale 
toewijzingen uit het EFRO op het niveau 
van het operationele programma wordt 
toegewezen aan maximaal vijf thematische 
doelstellingen die worden geselecteerd 
voor elk programma voor 
grensoverschrijdende samenwerking;

Or. en

Amendement 174
László Surján
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

a) maximaal vier thematische 
doelstellingen met een integrale aanpak 
van territoriale ontwikkeling worden 
geselecteerd voor elk programma voor 
grensoverschrijdende samenwerking;

Or. en

Amendement 175
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor transnationale 
samenwerking;

b) alle thematische doelstellingen kunnen 
worden geselecteerd voor elk programma 
voor transnationale samenwerking;

Or. de

Amendement 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor transnationale 
samenwerking;

b) alle thematische doelstellingen kunnen 
worden geselecteerd voor elk programma 
voor grensoverschrijdende samenwerking;

Or. es
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Motivering

De in artikel 5 bedoelde thematische concentratie met betrekking tot de programma’s voor 
grensoverschrijdende en transnationale samenwerking zal de mogelijkheden voor 
samenwerking tussen gebieden beperken, wat in sommige gevallen kan betekenen dat er naast 
de territoriale en fysieke grens nog een grens bijkomt.

Amendement 177
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor transnationale 
samenwerking;

b) maximaal zes thematische doelstellingen 
worden geselecteerd voor elk programma 
voor transnationale samenwerking;

Or. fr

Motivering

Het is van essentieel belang om zo goed mogelijk een brede waaier van activiteiten te 
handhaven die steun ontvangen en die overeenstemmen met een breed spectrum van terreinen 
voor transnationale samenwerking. Meer flexibiliteit geeft regio’s de mogelijkheid om die 
oplossingen te kiezen aan de hand waarvan ze de uitdagingen waarmee ze worden 
geconfronteerd het beste kunnen aangaan.

Amendement 178
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor transnationale 
samenwerking;

b) maximaal zes thematische doelstellingen 
worden geselecteerd voor elk programma 
voor transnationale samenwerking;

Or. pt
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Motivering

Meer flexibiliteit bij de selectie van prioriteiten zal ervoor zorgen dat de gebieden beter in 
staat zijn de beste combinatie van prioriteiten te kiezen om de uitdagingen aan te pakken.

Amendement 179
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor transnationale 
samenwerking;

b) ten minste 80% van de totale 
toewijzingen uit het EFRO op het niveau 
van het operationele programma wordt 
toegewezen aan maximaal zes thematische 
doelstellingen die worden geselecteerd 
voor elk programma voor transnationale 
samenwerking;

Or. en

Amendement 180
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor transnationale 
samenwerking;

b) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elke programma voor transnationale 
samenwerking, deze limiet kan worden 
verhoogd tot vijf indien het programma de 
prioriteit in verband met de ontwikkeling 
en toepassing van macroregionale 
strategieën en strategieën voor zeebekkens 
en/of bergmassieven heeft gekozen;

Or. fr
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Amendement 181
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor transnationale 
samenwerking;

b) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elke programma voor transnationale 
samenwerking, deze limiet kan worden 
verhoogd tot vijf indien het programma de 
prioriteit in verband met de ontwikkeling 
en toepassing van macroregionale 
strategieën en strategieën voor zeebekkens 
en/of bergmassieven heeft gekozen;

Or. fr

Amendement 182
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor transnationale 
samenwerking;

b) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elke programma voor transnationale 
samenwerking, deze limiet kan worden 
verhoogd tot vijf indien het programma de 
prioriteit in verband met de ontwikkeling 
en toepassing van macroregionale 
strategieën en strategieën voor zeebekkens 
en/of bergmassieven heeft gekozen;

Or. fr

Amendement 183
László Surján
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor transnationale 
samenwerking;

b) maximaal vier thematische 
doelstellingen met een integrale aanpak 
van territoriale ontwikkeling worden 
geselecteerd voor elk programma voor 
transnationale samenwerking;

Or. en

Amendement 184
Ivari Padar

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) alle thematische doelstellingen kunnen 
worden geselecteerd voor programma's 
voor interregionale samenwerking 
krachtens artikel 2, lid 3, onder a).

c) maximaal twee doelstellingen kunnen 
worden geselecteerd voor programma's 
voor interregionale samenwerking 
krachtens artikel 2, lid 3, onder a).

Or. en

Amendement 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als aanvulling op artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
EFRO-verordening] steunt het EFRO het 
gemeenschappelijke gebruik van 
menselijke hulpbronnen, voorzieningen en 
infrastructuren over de grenzen heen in 
het kader van de verschillende 
investeringsprioriteiten, alsook de 

Als aanvulling op artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
EFRO-verordening] steunt het EFRO de 
investering in uitrusting, voorzieningen, 
infrastructuren en het gemeenschappelijke 
gebruik van menselijke hulpbronnen over 
de grenzen heen in het kader van de 
verschillende investeringsprioriteiten, 
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volgende investeringsprioriteiten binnen de 
thematische doelstellingen:

alsook de volgende investeringsprioriteiten 
binnen de thematische doelstellingen:

Or. fr

Motivering

Voor de duidelijkheid dient uitdrukkelijk te worden onderstreept dat het EFRO steun kan 
verlenen aan de investering in infrastructuren over de grenzen heen en niet uitsluitend aan de 
investering in "het gemeenschappelijke gebruik" van infrastructuren over de grenzen heen.

Amendement 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als aanvulling op artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
EFRO-verordening] steunt het EFRO het 
gemeenschappelijke gebruik van 
menselijke hulpbronnen, voorzieningen en 
infrastructuren over de grenzen heen in het 
kader van de verschillende 
investeringsprioriteiten, alsook de 
volgende investeringsprioriteiten binnen de 
thematische doelstellingen:

Als aanvulling op artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
EFRO-verordening] kunnen programma's 
in het kader van de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
ook het gemeenschappelijke gebruik van 
menselijke hulpbronnen, voorzieningen en 
infrastructuren over de grenzen heen 
steunen in het kader van de verschillende 
investeringsprioriteiten, alsook de 
volgende investeringsprioriteiten binnen de 
thematische doelstellingen:

Or. en

Motivering

Gezien de lijst van doelstellingen vinden wij het belangrijk om duidelijk te maken dat dit 
slechts mogelijke bestedingen zijn in het kader van de doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" en dat ze alleen onder de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" 
vallen en niet onder het hele EFRO.

Amendement 187
James Nicholson, Diane Dodds
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als aanvulling op artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
EFRO-verordening] steunt het EFRO het 
gemeenschappelijke gebruik van 
menselijke hulpbronnen, voorzieningen en 
infrastructuren over de grenzen heen in het 
kader van de verschillende 
investeringsprioriteiten, alsook de 
volgende investeringsprioriteiten binnen de 
thematische doelstellingen:

Als aanvulling op artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
EFRO-verordening] kunnen programma's 
in het kader van de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
ook het gemeenschappelijke gebruik van 
menselijke hulpbronnen, voorzieningen en 
infrastructuren over de grenzen heen 
steunen in het kader van de verschillende 
investeringsprioriteiten, alsook de 
volgende investeringsprioriteiten binnen de 
thematische doelstellingen:

Or. en

Amendement 188
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als aanvulling op artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
EFRO-verordening] steunt het EFRO het 
gemeenschappelijke gebruik van 
menselijke hulpbronnen, voorzieningen en 
infrastructuren over de grenzen heen in het 
kader van de verschillende 
investeringsprioriteiten, alsook de 
volgende investeringsprioriteiten binnen de 
thematische doelstellingen:

Als aanvulling op artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
EFRO-verordening] steunt het EFRO het 
gemeenschappelijke gebruik van 
menselijke hulpbronnen, voorzieningen en 
infrastructuren over de grenzen heen in het 
kader van de verschillende 
investeringsprioriteiten - ook op het gebied 
van cultuur en toerisme - alsook de 
volgende investeringsprioriteiten binnen de 
thematische doelstellingen:

Or. de

Amendement 189
Younous Omarjee
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) integratie van grensoverschrijdende 
arbeidsmarkten, met inbegrip van 
grensoverschrijdende mobiliteit, 
gezamenlijke lokale 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
gezamenlijke opleiding (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit");

i) integratie van grensoverschrijdende 
arbeidsmarkten, gezamenlijke lokale 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
gezamenlijke opleiding (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
werkgelegenheid");

Or. fr

Amendement 190
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) integratie van grensoverschrijdende 
arbeidsmarkten, met inbegrip van 
grensoverschrijdende mobiliteit, 
gezamenlijke lokale 
werkgelegenheidsinitiatieven en
gezamenlijke opleiding (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit");

i) integratie van grensoverschrijdende 
arbeidsmarkten, met inbegrip van 
grensoverschrijdende mobiliteit van 
werkenden tegen redelijke voorwaarden, 
voorlichting en counseling van mobiele 
werkgevers, werkenden en 
werkzoekenden, grensoverschrijdende 
monitoring van de arbeidsmarkt en de 
ontwikkeling van geschoolde arbeid om 
regionale en lokale tekorten in de 
arbeidsmarkt aan te pakken, gezamenlijke 
lokale werkgelegenheidsinitiatieven, 
gezamenlijke initiatieven voor de 
bestrijding van jeugdwerkloosheid, zoals 
opleidings- en onderwijsprogramma's, en 
bijstand bij de overgang tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en werk (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
werkgelegenheid en ondersteuning van 
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arbeidsmobiliteit");

Or. en

Amendement 191
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) integratie van grensoverschrijdende 
arbeidsmarkten, met inbegrip van 
grensoverschrijdende mobiliteit, 
gezamenlijke lokale 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
gezamenlijke opleiding (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit");

i) integratie van grensoverschrijdende 
arbeidsmarkten, met inbegrip van 
grensoverschrijdende mobiliteit, 
voorlichting aan pendelaars, gezamenlijke 
lokale werkgelegenheidsinitiatieven en 
gezamenlijke opleiding (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit");

Or. de

Motivering

De grensoverschrijdende mobiliteit wordt belemmerd als er geen goede voorlichting is over 
de omstandigheden in de buurlanden. Deze voorlichting maakt geen deel uit van de gewone 
taken van de andere adviserende instanties, zoals arbeidsbureaus. De lijst met indicatoren in 
de bijlage moet dienovereenkomstig worden aangepast. 

Amendement 192
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul, 
Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) integratie van grensoverschrijdende 
arbeidsmarkten, met inbegrip van 
grensoverschrijdende mobiliteit, 
gezamenlijke lokale 

i) integratie van grensoverschrijdende 
arbeidsmarkten, met inbegrip van 
grensoverschrijdende 
vervoersinfrastructuur en mobiliteit, 



PE490.976v01-00 96/181 AM\903764NL.doc

NL

werkgelegenheidsinitiatieven en 
gezamenlijke opleiding (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit");

gezamenlijke lokale 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
gezamenlijke opleiding (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit");

Or. de

Amendement 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) integratie van grensoverschrijdende 
arbeidsmarkten, met inbegrip van 
grensoverschrijdende mobiliteit, 
gezamenlijke lokale 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
gezamenlijke opleiding (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit");

i) integratie van grensoverschrijdende 
arbeidsmarkten, met inbegrip van 
grensoverschrijdende mobiliteit, 
gezamenlijke lokale 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
gezamenlijke opleiding, bevordering van 
toerisme en cultuur door de creatie van 
gezamenlijke grensoverschrijdende 
toeristische en culturele aanbiedingen
(binnen de thematische doelstelling 
"bevordering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit");

Or. es

Amendement 194
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) integratie van grensoverschrijdende 
arbeidsmarkten, met inbegrip van 
grensoverschrijdende mobiliteit, 
gezamenlijke lokale 

i) integratie van grensoverschrijdende 
arbeidsmarkten, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van de lokale en 
regionale markten, met inbegrip van 
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werkgelegenheidsinitiatieven en 
gezamenlijke opleiding (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit");

grensoverschrijdende mobiliteit en 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap, gezamenlijke lokale 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
gezamenlijke opleiding (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit");

Or. en

Motivering

De EU-programma's moeten maatregelen voor de bestrijding van armoede en ongelijkheden 
omvatten.

Amendement 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) investeringen in infrastructuur op 
lokaal niveau en in gezamenlijk materieel, 
alsook in niet-tastbare middelen voor 
multinationale onderzoeksprojecten, 
bevordering van energienetwerken, zoals 
intelligente netwerken, met het oog op de 
optimale aanwending van energiebronnen 
en tegelijkertijd op de krachtige 
economische en functionele ontwikkeling 
van het programmagebied (binnen de 
thematische doelstelling "versterking van 
onderzoek, technologische ontwikkeling 
en innovatie");

Or. fr

Amendement 196
Francesco De Angelis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) bevordering van het beheer van 
cultureel erfgoed en toerisme (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
een groenere, qua gebruik van 
hulpbronnen efficiëntere en 
concurrerende economie");

Or. en

Amendement 197
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) bevordering van de invoering van of 
een betere toegang tot 
gemeenschappelijke grensoverschrijdende 
diensten van algemeen economisch 
belang met een hoge kwaliteit, die voor 
iedereen toegankelijk zijn, door 
samenwerking tussen dienstverrichters te 
stimuleren (binnen de thematische 
doelstelling "bevordering van sociale 
insluiting en bestrijding van armoede");

Or. en

Amendement 198
François Alfonsi, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt i ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) bevordering van zeeroutes 
(snelwegen op zee en cabotage in het 
zeevervoer);

Or. fr

Amendement 199
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) bevordering van 
grensoverschrijdende mobiliteit door de 
toegang tot openbaar vervoer en de 
openbaarvervoerverbindingen aan de 
buitengrenzen te verbeteren door 
investeringen in grensoverschrijdende 
verbindingen en de ontwikkeling van 
geharmoniseerde dienstregelingen en 
tariefstructuren alsmede nieuwe 
vervoersverbindingen (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
duurzaam vervoer en wegneming van 
knelpunten in belangrijke 
vervoersinfrastructuur");

Or. en

Amendement 200
François Alfonsi, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt i quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i quater) bevordering van 
grensoverschrijdende regionale culturen;

Or. fr

Amendement 201
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) bevordering van gendergelijkheid en 
gelijke kansen over de grenzen heen, 
alsook bevordering van sociale insluiting 
over de grenzen heen (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
sociale insluiting en bestrijding van 
armoede");

ii) bevordering van gendergelijkheid en 
gelijke kansen, sociale insluiting, culturele 
uitwisseling, cultuur, alsook de strijd voor 
de rechten en insluiting van minderheden,
dit alles over de grenzen heen (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
sociale insluiting en bestrijding van 
armoede");

Or. fr

Amendement 202
László Surján

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - alinea 1 - letter a - punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) bevordering van gendergelijkheid en 
gelijke kansen over de grenzen heen, 
alsook bevordering van sociale insluiting 
over de grenzen heen (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
sociale insluiting en bestrijding van 
armoede");

ii) bevordering van gendergelijkheid en 
gelijke kansen over de grenzen heen, 
alsook bevordering van het vreedzaam 
naast elkaar leven van gemeenschappen 
in grensgebieden en sociale insluiting over 
de grenzen heen (binnen de thematische 
doelstelling "bevordering van sociale 
insluiting en bestrijding van armoede");
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Or. en

Amendement 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) bevordering van gendergelijkheid en 
gelijke kansen over de grenzen heen, 
alsook bevordering van sociale insluiting 
over de grenzen heen (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
sociale insluiting en bestrijding van 
armoede");

ii) bevordering van gendergelijkheid en 
gelijke kansen over de grenzen heen, 
alsook bevordering van sociale insluiting 
over de grenzen heen; bevordering van 
samenwerking tussen diensten voor 
spoedeisende medische hulp met het oog 
op een efficiënt gebruik van middelen in 
grensoverschrijdende regio's (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
sociale insluiting en bestrijding van 
armoede");

Or. es

Amendement 204
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - alinea 1 - letter a - punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) bevordering van gendergelijkheid en 
gelijke kansen over de grenzen heen, 
alsook bevordering van sociale insluiting 
over de grenzen heen (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
sociale insluiting en bestrijding van 
armoede");

ii) bevordering van gendergelijkheid en 
gelijke kansen over de grenzen heen, 
alsook bevordering van sociale insluiting 
over de grenzen heen (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
sociale insluiting, met name van kwetsbare 
groepen, en bestrijding van armoede");

Or. en
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Motivering

De EU-programma's moeten maatregelen voor de bestrijding van armoede in rurale 
gebieden, armoede in kwetsbare groepen en ongelijkheden tussen stedelijke en rurale 
gebieden omvatten.

Amendement 205
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - alinea 1 - letter a - punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) bevordering van gendergelijkheid en 
gelijke kansen over de grenzen heen, 
alsook bevordering van sociale insluiting 
over de grenzen heen (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
sociale insluiting en bestrijding van 
armoede");

ii) bevordering van gendergelijkheid en 
gelijke kansen over de grenzen heen, 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, 
alsook bestrijding van discriminatie over 
de grenzen heen en bevordering van 
sociale insluiting over de grenzen heen 
(binnen de thematische doelstelling 
"bevordering van sociale insluiting en 
bestrijding van armoede");

Or. en

Amendement 206
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) ontwikkeling en uitvoering van 
gezamenlijke regelingen voor onderwijs en 
opleiding (binnen de thematische 
doelstelling "investeringen in 
vaardigheden, onderwijs en een leven lang 
leren");

iii) ontwikkeling en uitvoering van 
gezamenlijke regelingen voor onderwijs en 
opleiding (binnen de thematische 
doelstelling "investeringen in
vaardigheden, onderwijs en een leven lang 
leren") ook op het gebied van cultuur en 
toerisme;

Or. de
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Motivering

In de praktijk zijn cultuur en toerisme, juist als het om werkgelegenheid in grensgebieden 
gaat, ook nu nog belangrijke thematische prioriteiten. De lijst met indicatoren in de bijlage 
moet dienovereenkomstig worden aangepast. 

Amendement 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) ontwikkeling en uitvoering van 
gezamenlijke regelingen voor onderwijs en 
opleiding (binnen de thematische 
doelstelling "investeringen in 
vaardigheden, onderwijs en een leven lang 
leren");

iii) ontwikkeling en uitvoering van 
gezamenlijke regelingen voor onderwijs, 
leren en opleiding (binnen de thematische 
doelstelling "investeringen in 
vaardigheden, onderwijs en een leven lang 
leren");

Or. fr

Amendement 208
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) ontwikkeling en uitvoering van 
gezamenlijke regelingen voor onderwijs en 
opleiding (binnen de thematische 
doelstelling "investeringen in 
vaardigheden, onderwijs en een leven lang 
leren");

iii) ontwikkeling en uitvoering van 
gezamenlijke regelingen voor onderwijs en 
opleiding en gezamenlijke initiatieven om 
voor een inclusief klimaat op scholen te 
zorgen en het aantal voortijdige 
schoolverlaters te verminderen (binnen de 
thematische doelstelling "investeringen in 
vaardigheden, onderwijs en een leven lang 
leren");
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Or. en

Amendement 209
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) bevordering van juridische en 
administratieve samenwerking en 
samenwerking tussen burgers en 
instellingen (binnen de thematische 
doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit en een doelmatig 
openbaar bestuur");

iv) bevordering van juridische en 
administratieve samenwerking en diverse 
vormen van samenwerking tussen burgers 
en instellingen, met inbegrip van de 
noodzakelijke infrastructuur (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit en een doelmatig 
openbaar bestuur");

Or. en

Amendement 210
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) bevordering van juridische en 
administratieve samenwerking en 
samenwerking tussen burgers en 
instellingen (binnen de thematische 
doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit en een doelmatig 
openbaar bestuur");

iv) bevordering van juridische en 
administratieve samenwerking en van 
verschillende vormen van samenwerking 
tussen burgers en instellingen, met 
inbegrip van de nodige infrastructuren
(binnen de thematische doelstelling 
"vergroting van de institutionele capaciteit 
en een doelmatig openbaar bestuur");

Or. fr

Amendement 211
Fiorello Provera
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) bevordering van juridische en 
administratieve samenwerking en 
samenwerking tussen burgers en 
instellingen (binnen de thematische 
doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit en een doelmatig 
openbaar bestuur");

iv) bevordering van juridische en 
administratieve samenwerking en van 
verschillende vormen van samenwerking 
tussen burgers en instellingen, met 
inbegrip van de nodige infrastructuren
(binnen de thematische doelstelling 
"vergroting van de institutionele capaciteit 
en een doelmatig openbaar bestuur");

Or. fr

Amendement 212
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) bevordering van juridische en 
administratieve samenwerking en 
samenwerking tussen burgers en 
instellingen (binnen de thematische 
doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit en een doelmatig 
openbaar bestuur");

iv) bevordering van juridische en 
administratieve samenwerking en 
samenwerking tussen burgers en 
instellingen, versterking van de rol van 
regionale en lokale overheden, 
intensivering van de civiele en sociale 
dialoog en verbetering van de toegang tot 
informatie en de deelname aan 
beleidsvorming (binnen de thematische 
doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit en een doelmatig 
openbaar bestuur");

Or. en

Amendement 213
Hermann Winkler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) bevordering van juridische en 
administratieve samenwerking en 
samenwerking tussen burgers en 
instellingen (binnen de thematische 
doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit en een doelmatig 
openbaar bestuur");

iv) bevordering van juridische en 
administratieve samenwerking en 
samenwerking tussen burgers en 
instellingen, met inbegrip van de daarvoor 
benodigde infrastructuur (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit en een doelmatig 
openbaar bestuur");

Or. de

Amendement 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) investeringen in infrastructuur om 
de economische en functionele 
ontwikkeling van grensoverschrijdende 
regio's te bevorderen;

Or. en

Amendement 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) samenwerking tussen 
ondernemingen, met name tussen mkb's, 
teneinde de duurzame ontwikkeling van 
die ondernemingen te begeleiden en te 
ondersteunen met behulp van acties voor 
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economische, commerciële of 
technologische samenwerking, 
mobiliteits- of uitwisselingsacties, de 
totstandbrenging van starterscentra en de 
vorming van clusters (binnen de 
thematische doelstelling "versterking van 
de concurrentiekracht van het mkb";

Or. fr

Amendement 216
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) investeringen in regionale, 
grensoverschrijdende 
elektriciteitsnetwerken voor een efficiënte 
elektriciteitsvoorziening ook in 
grensregio's;

Or. de

Amendement 217
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) investeringen met het oog op de 
totstandbrenging van 
grensoverschrijdende 
transportverbindingen en de verbetering 
daarvan, de aansluiting van 
grensgebieden op die verbindingen, en de 
ontwikkeling van grensoverschrijdende 
verbindingen en totstandbrenging van
grensoverschrijdende systemen voor het 
openbaar vervoer (binnen de thematische 
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doelstelling "bevordering van duurzaam 
vervoer en opheffing van knelpunten in 
centrale netwerkinfrastructuren");

Or. fr

Amendement 218
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) investeringen in 
gezondheidsinfrastructuren en sociale 
infrastructuren evenals in 
samenwerkingsregelingen voor 
spoeddiensten die bijdragen tot een 
doeltreffend gebruik van middelen in de 
grensoverschrijdende gebieden (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
sociale insluiting en bestrijding van 
armoede");

Or. fr

Amendement 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) bevordering en verbetering van de 
kwaliteit van het vervoer en de 
verbindingen tussen grensoverschrijdende 
regio's; creatie van grensoverschrijdend 
openbaar vervoer (binnen de thematische 
doelstelling "bevordering van duurzaam 
vervoer en wegneming van knelpunten in 
belangrijke vervoersinfrastructuur");



AM\903764NL.doc 109/181 PE490.976v01-00

NL

Or. es

Amendement 220
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) bevordering van lokale en 
regionale samenwerking en het publiek-
private partnerschap met als doel om het 
toerisme te ontwikkelen en daarmee de 
lokale cultuur en tradities van 
gemeenschappen aan beide zijden van de 
grens te versterken.

Or. en

Motivering

Toerisme is een van de belangrijkste sectoren van de Europese economie en het is belangrijk 
om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen met het oog op de ontwikkeling van 
meer

Amendement 221
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) uitvoering en bevordering van op 
de ontwikkeling van de betrokken 
gebieden gerichte acties in de 
toerismesector;

Or. it

Amendement 222
Luís Paulo Alves
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) Het bevorderen van investeringen 
die bestemd zijn voor de creatie, 
ontwikkeling en verbetering van 
grensoverschrijdende en transnationale 
transportverbindingen.

Or. pt

Amendement 223
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) verkleining van de innovatiekloof 
tussen regio's van de Unie door 
opkomende kenniscentra in minder 
ontwikkelde regio's te verbinden met 
leidende tegenhangers in de Unie door de 
"trap naar topkwaliteit" te versterken.

Or. en

Amendement 224
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) investeringen met het oog op de 
totstandbrenging van 
grensoverschrijdende 
transportverbindingen en de verbetering 
daarvan, de aansluiting van 
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grensgebieden op die verbindingen, en de 
ontwikkeling van grensoverschrijdende 
verbindingen en de totstandbrenging van 
grensoverschrijdende systemen voor het 
openbaar vervoer (binnen de thematische 
doelstelling "bevordering van duurzaam 
vervoer en opheffing van knelpunten in 
centrale netwerkinfrastructuren");

Or. fr

Amendement 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv ter) in het geval van een 
grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening, 
maatregelen om de samenhang tussen 
gemeenschappen te bevorderen en om bij 
te dragen tot een grotere sociale en 
economische stabiliteit in de betrokken 
regio's.

Or. en

Amendement 226
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv ter) investeringen in het verwezenlijken 
van toegankelijkheid tot 
grensoverschrijdend vervoer evenals in 
het opbouwen van grensoverschrijdende 
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systemen voor openbaar 
korteafstandsvervoer;

Or. de

Amendement 227
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv ter) steun aan de ontwikkeling van 
toerisme en reiscultuur als belangrijke 
bron van werkgelegenheid in de
grensgebieden dankzij investeringen in 
openbare infrastructuren en de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijk grensoverschrijdend 
toeristisch en cultureel aanbod (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit");

Or. fr

Amendement 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv ter) ontwikkeling en uitvoering van 
macroregionale en zeebekkenstrategieën 
(binnen alle thematische doelstellingen);

Or. fr

Motivering

De grensoverschrijdende samenwerking kan in de betrokken regio's ook deelnemen aan de 
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ontwikkeling en uitvoering van macroregionale en zeebekkenstrategieën.

Amendement 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv ter) ontwikkeling van systemen voor de 
uitwisseling van informatie over de 
grenzen heen (binnen de thematische 
doelstelling "verbetering van het gebruik 
en de kwaliteit van en de toegang tot 
informatie- en 
communicatietechnologieën").

Or. es

Amendement 230
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv ter) Inclusief de benodigde 
infrastructuur.

Or. pt

Amendement 231
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv ter) steun aan de ontwikkeling van 



PE490.976v01-00 114/181 AM\903764NL.doc

NL

toerisme en reiscultuur als belangrijke 
bron van werkgelegenheid in de 
grensgebieden dankzij investeringen in 
openbare infrastructuren en de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijk grensoverschrijdend 
toeristisch en cultureel aanbod (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit");

Or. fr

Amendement 232
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv quater) investeringen in systemen voor 
samenwerking van reddingsdiensten;

Or. de

Amendement 233
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv quater) investeringen in 
gezondheidsinfrastructuren en sociale 
infrastructuren evenals in 
samenwerkingsregelingen voor 
spoeddiensten die bijdragen tot een 
doeltreffend gebruik van middelen in de 
grensoverschrijdende gebieden (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
sociale insluiting en bestrijding van 
armoede");
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Or. fr

Amendement 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv quater) investeringen in 
gezondheidsinfrastructuren en sociale 
infrastructuren evenals in 
samenwerkingsregelingen voor 
spoeddiensten (binnen de thematische 
doelstelling "bevordering van sociale 
insluiting en bestrijding van armoede");

Or. fr

Amendement 235
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv quater) investeringen in 
gezondheidsinfrastructuren en sociale 
infrastructuren evenals in 
samenwerkingsregelingen voor 
spoeddiensten die bijdragen tot een 
doeltreffend gebruik van middelen in de 
grensoverschrijdende gebieden (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
sociale insluiting en bestrijding van 
armoede");

Or. fr
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Amendement 236
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv quinquies) investeringen in het tot 
stand brengen van systemen voor 
grensoverschrijdende informatie-
uitwisseling op het gebied van de 
informatie- en communicatietechnologie.

Or. de

Amendement 237
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv quinquies) investeringen in de 
totstandbrenging van systemen voor 
informatie-uitwisseling over de grenzen 
heen (binnen de thematische doelstelling 
"verbetering van de toegang tot 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT), het gebruik en de kwaliteit 
ervan");

Or. fr

Amendement 238
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt iv quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv quinquies) investeringen in de 
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totstandbrenging van systemen voor 
informatie-uitwisseling over de grenzen 
heen (binnen de thematische doelstelling 
"verbetering van de toegang tot 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT), het gebruik en de kwaliteit 
ervan");

Or. fr

Amendement 239
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en 
uitvoering van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van 
de institutionele capaciteit en een 
doelmatig openbaar bestuur").

Schrappen

Or. en

Amendement 240
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van 
de institutionele capaciteit en een 
doelmatig openbaar bestuur").

b) in het kader van transnationale 
samenwerking:
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Or. it

Amendement 241
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van 
de institutionele capaciteit en een 
doelmatig openbaar bestuur");

b) in het kader van transnationale en 
grensoverschrijdende samenwerking:
ontwikkeling en uitvoering van 
macroregionale en zeebekken- of 
bergmassiefstrategieën;

Or. fr

Motivering

Het verband met de macroregionale strategieën mag niet uitsluitend handelen over het 
transnationale gedeelte, maar moet ook het grensoverschrijdende gedeelte bestrijken. De 
ontwikkeling van macroregionale strategieën kan minstens een betere complementariteit 
tussen een transnationaal programma en verschillende grensoverschrijdende programma's 
mogelijk maken.

Amendement 242
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van 
de institutionele capaciteit en een 
doelmatig openbaar bestuur");

b) in het kader van grensoverschrijdende 
en transnationale samenwerking:
ontwikkeling en uitvoering van 
macroregionale en zeebekken- of 
bergmassiefstrategieën;
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Or. fr

Amendement 243
François Alfonsi, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van 
de institutionele capaciteit en een 
doelmatig openbaar bestuur");

b) in het kader van grensoverschrijdende 
en transnationale samenwerking:
ontwikkeling en uitvoering van 
macroregionale en zeebekken- of 
bergmassiefstrategieën;

Or. fr

Amendement 244
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van 
de institutionele capaciteit en een 
doelmatig openbaar bestuur");

b) in het kader van grensoverschrijdende 
en transnationale samenwerking:
ontwikkeling en uitvoering van 
macroregionale en zeebekken- of 
bergmassiefstrategieën;

Or. fr

Amendement 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van 
de institutionele capaciteit en een 
doelmatig openbaar bestuur");

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën (binnen alle 
thematische doelstellingen);

Or. fr

Amendement 246
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit en een doelmatig 
openbaar bestuur").

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en uitvoering 
van: macroregionale strategieën;
grensoverschrijdende regionale 
strategieën, zoals die voor euroregio's, 
wanneer deze niet vallen onder de 
grensoverschrijdende programma's en 
maritieme strategieën (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit en een doelmatig 
openbaar bestuur")

Or. es

Amendement 247
László Surján

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit en een doelmatig 
openbaar bestuur").

b) in het kader van transnationale 
samenwerking:

i) ontwikkeling en uitvoering van 
transnationale programma's, waaronder:
macroregionale en zeebekkenstrategieën 
(binnen de thematische doelstelling 
"vergroting van de institutionele capaciteit 
en een doelmatig openbaar bestuur").

ii) ontwikkeling en uitvoering van 
programma's voor het aangaan van 
transnationale uitdagingen van Europees 
belang, bijvoorbeeld op het gebied van:
demografie, armoede of sociale uitsluiting 
van de Romabevolking.

Or. en

Amendement 248
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit en een doelmatig 
openbaar bestuur").

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën en activiteiten ten 
behoeve van de territoriale cohesie van 
transnationale gebieden (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit van transnationale 
samenwerkingsstructuren en een 
doelmatig openbaar bestuur").

Or. pl
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Amendement 249
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit en een doelmatig 
openbaar bestuur").

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit en een doelmatig 
openbaar bestuur") en van gerichte acties 
in de toerismesector.

Or. it

Amendement 250
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) ontwikkeling en uitvoering van 
macroregionale en zeebekkenstrategieën 
(binnen de thematische doelstelling 
"vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur");

Or. it

Amendement 251
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b – punt ii (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) ontwikkeling van het vermogen van de 
regionale en lokale overheden om het 
hoofd te bieden aan de gevolgen van de 
demografische veranderingen en de 
verplaatsing van de actieve bevolking 
binnen de uiteenlopende 
sociaaleconomische contexten (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van 
de institutionele capaciteit en een 
doelmatig openbaar bestuur").

Or. it

Motivering

In landen met gediversifieerde demografische structuren zijn de territoriale overheden 
geconfronteerd met problemen ten gevolge van de demografische veranderingen. Het belang 
van het beheer hiervan houdt nauw verband met de noodzaak de hinderpalen voor de 
concurrentiekracht van de Europese regio's uit de weg te ruimen. 

Amendement 252
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) bevordering van beleid voor duurzame 
stadsmobiliteit door middel van 
innoverende maatregelen (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van
duurzaam vervoer en opheffing van 
knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren")

Or. it

Motivering

Dankzij samenwerking en netwerkvorming kunnen de vruchten worden geplukt van met 
andere instrumenten opgedane ervaringen. Het beleid voor stadsmobiliteit is een 
sleutelvraagstuk voor territoriale samenwerking met een grensoverschrijdende dimensie. 
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Amendement 253
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b – punt iv (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) bevordering en verbetering van de 
inzet van ICT binnen de gemeenschappen 
op het platteland en in kust- en perifere 
gebieden (binnen de thematische 
doelstelling "verbetering van toegang tot 
en gebruik en kwaliteit van informatie- en 
communicatietechnologieën", alsmede 
het gebruik en de kwaliteit ervan).

Or. it

Motivering

Met een grotere inzet van ICT op het platteland en in gebieden met een marginalisatierisico 
kan een beslissende impuls worden gegeven aan deze gebieden, niet alleen omdat dan de 
infrastructuur zal worden verbeterd, maar ook omdat dan kan worden ingespeeld op factoren 
van culturele en organisatorische aard en uiteindelijk concrete acties van territoriale 
samenwerking tot stand kunnen worden gebracht. 

Amendement 254
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) samenwerking tussen 
ondernemingen, met name tussen mkb's, 
en organisaties die ondernemingen 
vertegenwoordigen om de acties voor 
economische, commerciële of 
technologische samenwerking te 
begeleiden en te ondersteunen aan de 
hand van mobiliteit of uitwisselingen met 
de doelstellingen vermeld in artikel 5 van 
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Verordening (EU) nr. [...]/2012 [de 
EFRO-verordening].

Or. fr

Amendement 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 bis (nieuw).

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van een grensoverschrijdend 
programma tussen Noord-Ierland en de 
aangrenzende graafschappen van Ierland 
ter ondersteuning van vrede en 
verzoening draagt het EFRO ook bij tot de 
bevordering van sociale en economische 
stabiliteit in de betrokken regio's, met 
name door maatregelen ter bevordering 
van de samenhang tussen de 
gemeenschappen.

Or. en

Motivering

In het geval van een grensoverschrijdend programma tussen Noord-Ierland en de 
aangrenzende graafschappen van Ierland ter ondersteuning van vrede en verzoening draagt 
het EFRO ook bij tot de bevordering van sociale en economische stabiliteit in de betrokken 
regio's, met name door maatregelen ter bevordering van de samenhang tussen de 
gemeenschappen.

Amendement 256
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 bis (nieuw).

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van een grensoverschrijdend 
programma tussen Noord-Ierland en de 
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aangrenzende graafschappen van Ierland 
ter ondersteuning van vrede en 
verzoening draagt het EFRO ook bij tot de 
bevordering van sociale en economische 
stabiliteit in de betrokken regio's, met 
name door maatregelen ter bevordering 
van de samenhang tussen de 
gemeenschappen.

Or. en

Amendement 257
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een samenwerkingsprogramma bestaat 
uit prioritaire assen. Een prioritaire as heeft 
betrekking op één fonds, komt overeen met 
een thematische doelstelling en omvat een 
of meer investeringsprioriteiten van die 
thematische doelstelling overeenkomstig 
de artikelen 5 en 6 van deze verordening.

1. Een samenwerkingsprogramma bestaat 
uit prioritaire assen. Een prioritaire as heeft 
betrekking op één fonds, komt overeen met 
een thematische doelstelling en omvat een 
of meer investeringsprioriteiten van die 
thematische doelstelling overeenkomstig 
de artikelen 5 en 6 van deze verordening.
Een prioritaire as kan indien nodig een of 
meer aanvullende investeringsprioriteiten 
van verschillende thematische 
doelstellingen omvatten teneinde een 
betere werking en een hogere effectiviteit 
te bereiken binnen een thematisch 
samenhangende, geïntegreerde aanpak.

Or. de

Motivering

Met een combinatie van verschillende investeringsprioriteiten kan vermeden worden dat 
parallelle thematische doelstellingen worden nagestreefd en naast elkaar heen wordt gewerkt. 
Daardoor kunnen de thematische doeleinden ook sterker worden gefocust zonder dat 
tegelijkertijd de mogelijkheden tot thematische samenwerking worden beknot. Bovendien kan 
op die manier ook veel efficiënter rekening worden gehouden met voor het programma 
belangrijke kenmerken. 
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Amendement 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de gemeenschappelijke en specifieke 
output- en resultaatindicatoren, zo nodig 
met vermelding van een uitgangswaarde en 
een gekwantificeerde streefwaarde, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften;

ii) de gemeenschappelijke en specifieke 
output- en resultaatindicatoren, zo nodig 
met vermelding van een uitgangswaarde en 
een gekwantificeerde streefwaarde, 
overeenkomstig artikel 15;

Or. fr

Amendement 259
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) de vaststelling van prioritaire 
structurerende projecten, die met name 
zijn vastgesteld in het kader van 
macroregionale strategieën en zeebekken-
of bergmassiefstrategieën;

Or. fr

Amendement 260
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) de vaststelling van prioritaire 
structurerende projecten, die met name 
zijn vastgesteld in het kader van 
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macroregionale strategieën en zeebekken-
of bergmassiefstrategieën;

Or. fr

Amendement 261
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) de vaststelling van prioritaire 
structurerende projecten, die met name 
zijn vastgesteld in het kader van 
macroregionale strategieën en zeebekken-
of bergmassiefstrategieën;

Or. fr

Amendement 262
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de mechanismen die zorgen voor 
coördinatie tussen de fondsen, het Elfpo en 
het EFMZV en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de Europese 
Investeringsbank (EIB);

i) de mechanismen die zorgen voor 
coördinatie tussen de fondsen, het Elfpo,
de CEF en het EFMZV en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de Europese 
Investeringsbank (EIB);

Or. de

Amendement 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) in voorkomend geval, een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stads-, plattelands- en 
kustgebieden, alsook van gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, met 
name de uitvoeringsregelingen voor de 
artikelen 28 en 29 van Verordening (EU) 
nr. /2012 [GV];

ii) een geplande geïntegreerde aanpak voor 
de territoriale ontwikkeling van stads-, 
plattelands- en kustgebieden, alsook van 
gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, met name de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28 
en 29 van Verordening (EU) nr. /2012 
[GV];

Or. en

Amendement 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) in voorkomend geval, een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stads-, plattelands- en 
kustgebieden, alsook van gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, met 
name de uitvoeringsregelingen voor de 
artikelen 28 en 29 van Verordening (EU) 
nr. /2012 [GV];

ii) in voorkomend geval, een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stads-, plattelands-, berg-
en kustgebieden, alsook van gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, met 
name de uitvoeringsregelingen voor de 
artikelen 28 en 29 van Verordening (EU) 
nr. /2012 [GV];

Or. fr

Amendement 265
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) in voorkomend geval, een geplande ii) in voorkomend geval, een geplande 
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geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stads-, plattelands- en 
kustgebieden, alsook van gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, met 
name de uitvoeringsregelingen voor de 
artikelen 28 en 29 van Verordening (EU) 
nr. /2012 [GV];

geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stads-, plattelands- en 
kustgebieden, alsook van gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken (bergen 
en eilanden), met name de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28 
en 29 van Verordening (EU) nr. /2012 
[GV];

Or. fr

Amendement 266
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) in voorkomend geval, een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stads-, plattelands- en 
kustgebieden, alsook van gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, met 
name de uitvoeringsregelingen voor de 
artikelen 28 en 29 van Verordening (EU) 
nr. /2012 [GV];

ii) in voorkomend geval, een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stads-, plattelands- en 
kustgebieden, alsook van gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken (bergen 
en eilanden), met name de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28 
en 29 van Verordening (EU) nr. /2012 
[GV];

Or. fr

Amendement 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) in voorkomend geval, een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stads-, plattelands- en 
kustgebieden, alsook van gebieden met 

ii) in voorkomend geval, een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van urbane en peri-urbane, 
plattelands- en kustgebieden, alsook van 
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bijzondere territoriale kenmerken, met 
name de uitvoeringsregelingen voor de 
artikelen 28 en 29 van Verordening (EU) 
nr. /2012 [GV];

gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken, met name de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 
28 en 29 van Verordening (EU) nr. /2012 
[GV];

Or. es

Amendement 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) in voorkomend geval, een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stads-, plattelands- en 
kustgebieden, alsook van gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, met 
name de uitvoeringsregelingen voor de 
artikelen 28 en 29 van Verordening (EU) 
nr. /2012 [GV];

ii) in voorkomend geval, een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stads-, plattelands- en 
kustgebieden, alsook van gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken zoals 
gebieden met geografische, 
demografische of natuurlijke handicaps, 
met name de uitvoeringsregelingen voor de 
artikelen 28 en 29 van Verordening (EU) 
nr. /2012 [GV];

Or. en

Amendement 269
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) in voorkomend geval, een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stads-, plattelands- en 
kustgebieden, alsook van gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, met 
name de uitvoeringsregelingen voor de 
artikelen 28 en 29 van Verordening (EU) 

ii) in voorkomend geval, een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stads-, plattelands- en 
kustgebieden, alsook van gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, zoals 
gebieden die kampen met natuurlijke, 
geografische of demografische 
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nr. /2012 [GV]; belemmeringen, met name de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 28 
en 29 van Verordening (EU) nr. /2012 
[GV];

Or. fr

Amendement 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) in voorkomend geval, de lijst van 
steden waar geïntegreerde acties voor 
duurzame stadsontwikkeling zullen worden 
uitgevoerd; de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van EFRO-steun voor deze 
acties, met inbegrip van de middelen die 
aan de steden worden gedelegeerd voor 
beheer krachtens artikel 7, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. /2012 [EFRO];

iii) in voorkomend geval, de indicatieve 
lijst van steden en functionele gebieden 
waar geïntegreerde acties voor duurzame 
stadsontwikkeling zullen worden 
uitgevoerd; de indicatieve jaarlijkse 
toewijzing van EFRO-steun voor deze 
acties, met inbegrip van de middelen die 
aan de steden worden gedelegeerd voor 
beheer krachtens artikel 7, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. /2012 [EFRO];

Or. es

Amendement 271
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) de aanwijzing van de gebieden waar 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling zal plaatsvinden;

iv) de aanwijzing van de gebieden waar 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling zal plaatsvinden, met name 
in de gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken (bergen en eilanden);

Or. fr
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Amendement 272
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) de aanwijzing van de gebieden waar 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling zal plaatsvinden;

iv) de aanwijzing van de gebieden waar 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling zal plaatsvinden, met name 
in de gebieden met bijzondere territoriale 
kenmerken (bergen en eilanden);

Or. fr

Amendement 273
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) in voorkomend geval, de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot de 
verwezenlijking van macroregionale 
strategieën en zeegebiedstrategieën;

Schrappen

Or. en

Amendement 274
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) in voorkomend geval, de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot 
macroregionale strategieën en 

v) voor de desbetreffende programma's, 
de bijdrage van de geplande 
steunmaatregelen tot macroregionale 
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zeebekkenstrategieën; strategieën en zeebekkenstrategieën;

Or. fr

Amendement 275
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) in voorkomend geval, de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot 
macroregionale strategieën en 
zeebekkenstrategieën;

v) de bijdrage van de geplande 
steunmaatregelen tot macroregionale 
strategieën en zeebekken- of 
bergmassiefstrategieën;

Or. fr

Amendement 276
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) in voorkomend geval, de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot 
macroregionale strategieën en 
zeebekkenstrategieën;

v) de bijdrage van de geplande 
steunmaatregelen tot macroregionale 
strategieën en zeebekken- of 
bergmassiefstrategieën;

Or. fr

Amendement 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt v
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) in voorkomend geval, de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot 
macroregionale strategieën en 
zeebekkenstrategieën;

v) de bijdrage van de geplande 
steunmaatregelen tot macroregionale 
strategieën en zeebekken- of 
bergmassiefstrategieën;

Or. fr

Amendement 278
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) in voorkomend geval, de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot 
macroregionale strategieën en 
zeebekkenstrategieën;

v) de bijdrage van de geplande 
steunmaatregelen tot macroregionale 
strategieën en zeebekken- of 
bergmassiefstrategieën;

Or. fr

Amendement 279
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) in voorkomend geval, de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot 
macroregionale strategieën en 
zeebekkenstrategieën;

(v) in voorkomend geval, de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot 
macroregionale strategieën en 
zeebekkenstrategieën en activiteiten ten 
behoeve van de territoriale cohesie van 
transnationale gebieden;

Or. pl

Amendement 280
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller, Hermann 
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Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v bis) in voorkomend geval, een 
grensoverschrijdende 
infrastructuurstrategie;

Or. de

Amendement 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v bis) de prioritaire structurerende 
projecten, die met name zijn vastgesteld in 
het kader van de macroregionale en 
zeebekkenstrategieën;

Or. fr

Amendement 282
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het geplande gebruik van technische 
bijstand, met inbegrip van maatregelen om 
de administratieve capaciteit van 
autoriteiten en begunstigden te vergroten, 
met de relevante informatie als bedoeld in 
lid 2, onder b), voor de desbetreffende 

i) het geplande gebruik van technische 
bijstand, met inbegrip van maatregelen om 
de administratieve capaciteit van 
autoriteiten, begunstigden, sociale partners 
en niet-gouvernementele organisaties 
alsmede andere belanghebbenden te 
vergroten, met de relevante informatie als 
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prioritaire as; bedoeld in lid 2, onder b), voor de 
desbetreffende prioritaire as;

Or. en

Amendement 283
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een beoordeling van de administratieve 
lasten voor de begunstigden en de 
geplande acties om die lasten te 
verminderen, met streefdoelen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een beoordeling van de administratieve 
lasten voor de begunstigden en de 
geplande acties om die lasten te 
verminderen, met streefdoelen;

Schrappen

Or. es

Amendement 285
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een beoordeling van de administratieve 
lasten voor de begunstigden en de 
geplande acties om die lasten te 
verminderen, met streefdoelen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 286
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een beoordeling van de administratieve 
lasten voor de begunstigden en de
geplande acties om die lasten te 
verminderen, met streefdoelen;

ii) een beoordeling van de administratieve 
lasten voor de begunstigden en de
beheersautoriteiten, evenals acties om die 
lasten te verminderen, met streefdoelen;

Or. de

Amendement 287
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een beoordeling van de administratieve 
lasten voor de begunstigden en de 
geplande acties om die lasten te 
verminderen, met streefdoelen;

ii) een beoordeling van de administratieve 
lasten en de geplande acties om die lasten 
voor de begunstigden en de 
beheersautoriteiten te verminderen, met 
streefdoelen;

Or. de

Motivering

De vermindering van de administratieve lasten moet vooral de begunstigden maar ook de 
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beheersautoriteiten ten goede komen. 

Amendement 288
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een beoordeling van de administratieve 
lasten voor de begunstigden en de 
geplande acties om die lasten te 
verminderen, met streefdoelen;

Schrappen

Or. fr

Motivering

De beoordeling van de administratieve lasten op het niveau van het programma zou een extra 
administratieve last betekenen die de procedure aanmerkelijk zwaarder zou maken.

Amendement 289
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) het gepland gebruik van en de 
verbinding tussen de programma's en de 
financieringen van de CEF, het EFRO en 
de TEN-T;

Or. de

Amendement 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter f – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een tabel waarin het bedrag van het 
totale financiële krediet van de steun uit het 
EFRO en de nationale medefinanciering 
voor de hele programmeringsperiode, voor 
het samenwerkingsprogramma en voor 
elke prioritaire as, is aangegeven. Indien 
de nationale medefinanciering uit publieke 
en private medefinanciering bestaat, bevat 
de tabel een indicatieve uitsplitsing van de 
publieke en de private component. Ter 
informatie wordt ook de voorgenomen 
deelname van de EIB vermeld;

ii) een tabel waarin het bedrag van het 
totale financiële krediet van de steun uit het 
EFRO en de nationale medefinanciering 
voor de hele programmeringsperiode en 
voor het samenwerkingsprogramma is 
aangegeven. De tabel bevat een indicatieve 
uitsplitsing tussen de prioritaire assen.
Indien de nationale medefinanciering uit 
publieke en private medefinanciering 
bestaat, bevat de tabel een indicatieve 
uitsplitsing van de publieke en de private 
component. Ter informatie worden ook de 
eventuele bijdrage van aan het 
programma deelnemende derde landen en 
de voorgenomen deelname van de EIB 
vermeld;

Or. fr

Motivering

Het operationele programma moet gemakkelijk kunnen worden aangepast aan macro-
economische wijzigingen zonder dat het volledig dient te worden herzien bij elke overdracht 
van geldmiddelen tussen prioritaire assen. Bovendien is het logisch om aan het programma 
deelnemende derde landen te vragen om hun financiële deelname uitdrukkelijk te vermelden 
zodat er een algemeen overzicht van de beschikbare financiële middelen beschikbaar is.

Amendement 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter g – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de accreditatie-instantie, de 
beheersautoriteit en de auditautoriteit;

i) de beheersautoriteit en de auditautoriteit;

Or. es
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Amendement 292
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter g – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de accreditatie-instantie, de 
beheersautoriteit en de auditautoriteit;

i) de accreditatie-instantie, de 
beheersautoriteit en de auditautoriteit;
wanneer niet is voorzien in een EGTS als 
beheersautoriteit wordt overeenkomstig 
artikel 21 de uitkomst van de audit 
vermeld en kort toegelicht;

Or. de

Amendement 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter g – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de accreditatie-instantie,]de 
beheersautoriteit en de auditautoriteit;

i) de accreditatie-instantie, de 
beheersautoriteit, de auditautoriteit en, in 
voorkomend geval, de
certificeringsautoriteit;

Or. fr

Motivering

In overeenstemming met de mogelijke flexibiliteit in verband met de aanwijzing van een 
certificeringsautoriteit (artikel 22). De certificeringsautoriteit kan deskundigheid aanbrengen 
en helpen bij goed bestuur. Deze autoriteit afschaffen daar waar zij doeltreffend is, is geen 
stap in de richting van grotere vereenvoudiging.

Amendement 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 – punt i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een beschrijving van specifieke 
maatregelen om bij de selectie van 
concrete acties rekening te houden met 
milieubeschermingseisen, efficiënt gebruik 
van hulpbronnen, matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering, en 
risicopreventie en risicobeheer;

i) in voorkomend geval, een beschrijving 
van specifieke maatregelen om bij de 
selectie van concrete acties rekening te 
houden met milieubeschermingseisen, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, en risicopreventie en 
risicobeheer;

Or. en

Amendement 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een beschrijving van de specifieke 
maatregelen om bij de voorbereiding, het 
ontwerp en de uitvoering van het 
samenwerkingsprogramma gelijke kansen 
te bevorderen en discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
voorkomen, met name in verband met de 
toegang tot financiering, daarbij rekening 
houdend met de behoeften van de 
verschillende doelgroepen die het risico 
lopen aldus te worden gediscrimineerd, en 
met name de eis om de toegankelijkheid 
voor personen met een handicap te 
waarborgen;

ii) in voorkomend geval, een beschrijving 
van de specifieke maatregelen om bij de 
voorbereiding, het ontwerp en de 
uitvoering van het 
samenwerkingsprogramma gelijke kansen 
te bevorderen en discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
voorkomen, met name in verband met de 
toegang tot financiering, daarbij rekening 
houdend met de behoeften van de 
verschillende doelgroepen die het risico 
lopen aldus te worden gediscrimineerd, en 
met name de eis om de toegankelijkheid 
voor personen met een handicap te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
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namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een beschrijving van de bijdrage van 
het programma aan de bevordering van 
gelijkheid van mannen en vrouwen en in 
voorkomend geval de regelingen om de 
integratie van het genderperspectief in het 
programma en in concrete acties te 
waarborgen.

iii) een beschrijving van de bijdrage van 
het programma aan de bevordering van 
gelijkheid van mannen en vrouwen en in 
voorkomend geval de regelingen om de 
integratie van het genderperspectief te 
waarborgen in alle fasen van het 
programma, waaronder de ontwerp-, de 
uitvoerings-, de monitoring- en de 
evaluatiefase, en in concrete acties.

Or. en

Amendement 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) een beschrijving van de bijdrage van 
het programma aan de bevordering van 
gelijkheid van mannen en vrouwen en in 
voorkomend geval de regelingen om de 
integratie van het genderperspectief in het 
programma en in concrete acties te 
waarborgen.

iii) in voorkomend geval, een beschrijving 
van de bijdrage van het programma aan de 
bevordering van gelijkheid van mannen en 
vrouwen en in voorkomend geval de 
regelingen om de integratie van het 
genderperspectief in het programma en in 
concrete acties te waarborgen.

Or. en

Amendement 298
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 – punt iii bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) een beschrijving van de 
maatregelen voor grensoverschrijdende 
infrastructuur;

Or. de

Amendement 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voegen een advies van de 
nationale instanties voor gelijke kansen 
over de in de punten ii) en iii) bedoelde 
maatregelen bij het voorstel voor een 
samenwerkingsprogramma.

Schrappen

Or. en

Amendement 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voegen een advies van de 
nationale instanties voor gelijke kansen 
over de in de punten ii) en iii) bedoelde 
maatregelen bij het voorstel voor een 
samenwerkingsprogramma.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Met het oog op de vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging is deze eis buiten verhouding in 
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het geval van Europese territoriale samenwerking en bestaat de kans dat zij de 
programmering vertraagt.

Amendement 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De deelnemende lidstaten en, waar van 
toepassing, derde landen of gebieden 
bevestigen schriftelijk hun instemming met 
de inhoud van een 
samenwerkingsprogramma voordat het bij 
de Commissie wordt ingediend. Deze 
instemming omvat ook een verbintenis van 
alle deelnemende lidstaten om de nodige 
medefinanciering voor de uitvoering van 
het samenwerkingsprogramma te 
verstrekken.

5. De deelnemende lidstaten en, waar van 
toepassing, derde landen of gebieden 
bevestigen schriftelijk hun instemming met 
de inhoud van een 
samenwerkingsprogramma voordat het bij 
de Commissie wordt ingediend. Deze 
instemming omvat ook een verbintenis van 
alle deelnemende lidstaten om de nodige 
medefinanciering voor de uitvoering van 
het samenwerkingsprogramma te 
verstrekken, en indien van toepassing de 
verbintenis van derde landen of gebieden 
ten aanzien van hun financiële bijdrage.

Or. es

Amendement 302
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De deelnemende lidstaten en, waar van 
toepassing, derde landen of gebieden 
bevestigen schriftelijk hun instemming met 
de inhoud van een 
samenwerkingsprogramma voordat het bij 
de Commissie wordt ingediend. Deze 
instemming omvat ook een verbintenis van 
alle deelnemende lidstaten om de nodige 
medefinanciering voor de uitvoering van 

5. De deelnemende lidstaten en, waar van 
toepassing, derde landen of gebieden 
bevestigen schriftelijk hun instemming met 
de inhoud van een 
samenwerkingsprogramma voordat het bij 
de Commissie wordt ingediend. Deze 
instemming omvat ook een verbintenis van 
alle deelnemende lidstaten om de nodige 
medefinanciering voor de uitvoering van 
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het samenwerkingsprogramma te 
verstrekken.

het samenwerkingsprogramma te 
verstrekken, en indien van toepassing de 
verbintenis ten aanzien van de financiële 
bijdrage van de derde landen of gebieden.

Or. es

Motivering

De buurlanden van ultraperifere regio's ontvangen in meerderheid middelen van het EFRO 
en betalen geen aanvullende middelen voor de Europese territoriale samenwerking. 
Ultraperifere regio's worden verplicht om met derde landen samen te werken, maar dit is 
slechts op zeer beperkte schaal mogelijk, omdat de derde landen geen aanvullende middelen 
ontvangen en geen economische prikkels hebben. Het is niet in verhouding dat deze derde 
landen hun instemming moeten bevestigen en dit zal de tenuitvoerlegging en het beheer van 
deze programma's alleen maar bemoeilijken.

Amendement 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De deelnemende lidstaten en, waar van 
toepassing, derde landen of gebieden 
bevestigen schriftelijk hun instemming met 
de inhoud van een 
samenwerkingsprogramma voordat het bij 
de Commissie wordt ingediend. Deze 
instemming omvat ook een verbintenis van 
alle deelnemende lidstaten om de nodige 
medefinanciering voor de uitvoering van 
het samenwerkingsprogramma te 
verstrekken.

5. De deelnemende lidstaten en derde 
landen of gebieden die op de uitnodiging 
tot deelname aan het 
samenwerkingsprogramma zijn ingegaan, 
bevestigen schriftelijk hun instemming met 
de inhoud van een 
samenwerkingsprogramma voordat het bij 
de Commissie wordt ingediend. Deze 
instemming omvat ook een verbintenis van 
alle deelnemende lidstaten en, zo mogelijk, 
derde landen en gebieden, om de nodige 
medefinanciering voor de uitvoering van 
het samenwerkingsprogramma te 
verstrekken.

Or. fr

Amendement 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten stellen de 
samenwerkingsprogramma's op volgens het 
door de Commissie vastgestelde model.

6. De deelnemende lidstaten en de derde 
landen of gebieden die op de uitnodiging 
tot deelname aan het
samenwerkingsprogramma zijn ingegaan, 
stellen de samenwerkingsprogramma's op 
volgens het door de Commissie 
vastgestelde model. In het geval bij de 
samenwerkingsprogramma's ultraperifere 
gebieden en derde landen betrokken zijn, 
moet de desbetreffende lidstaat in 
afwijking van lid 5 de derde landen 
raadplegen voordat de programma's bij de 
Commissie worden ingediend. In dat 
geval kan de instemming over de inhoud 
van de samenwerkingsprogramma's en de 
mogelijke bijdragen van derde landen 
worden uitgedrukt door de goedgekeurde 
notulen van de overlegvergaderingen met 
de derde landen of door een besluit van de 
regionale samenwerkingsinstanties.

Or. fr

Motivering

Gezien de complexiteit en diversiteit van de samenwerkingsprogramma's van de ultraperifere 
gebieden (de aan die programma's deelnemende derde landen zijn doorgaans ACS-landen) 
dient de verplichting die stelt dat een samenwerkingsprogramma uitsluitend bij de Commissie 
mag worden ingediend nadat de deelnemende derde landen hun instemming met de inhoud 
schriftelijk hebben bevestigd, te worden versoepeld Deze verplichting kan zelfs het risico van 
een blokkering inhouden omwille van terugkerende geopolitieke conflicten die geen verband 
houden met de doelstellingen van de territoriale samenwerking. 

Amendement 305
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een gezamenlijk actieplan als bedoeld Als een gezamenlijk actieplan als bedoeld 
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in artikel 93, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. /2012 [GV] wordt uitgevoerd onder de 
verantwoordelijkheid van een EGTS als 
begunstigde, kunnen personeelsleden van 
het gezamenlijke secretariaat van het 
samenwerkingsprogramma en leden van de 
assemblee van de EGTS lid worden van de 
stuurgroep als bedoeld in artikel 97, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. /2012 [GV]. De 
leden van de assemblee van de EGTS 
vormen niet de meerderheid in die 
stuurgroep.

in artikel 93, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. /2012 [GV] wordt uitgevoerd onder de 
verantwoordelijkheid van een EGTS of een 
andere juridische entiteit die naar het 
recht van een van de deelnemende landen 
is opgericht als begunstigde, kunnen 
personeelsleden van het gezamenlijke 
secretariaat van het 
samenwerkingsprogramma en leden van de 
assemblee van de EGTS lid worden van de 
stuurgroep als bedoeld in artikel 97, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. /2012 [GV]. De 
leden van de assemblee van de EGTS 
vormen niet de meerderheid in die 
stuurgroep.

Or. pl

Amendement 306
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking kunnen vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
uit hoofde van artikel 28 van Verordening 
(EU) nr. /2012 [GV] omvatten, mits de 
groep voor lokale ontwikkeling is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
ten minste twee landen waarvan er één een 
lidstaat is.

Programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking kunnen vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
uit hoofde van artikel 28 van Verordening 
(EU) nr. /2012 [GV] omvatten, mits de 
groep voor lokale ontwikkeling is 
samengesteld uit lokale 
vertegenwoordigers van ten minste twee 
landen waarvan er één een lidstaat is.

Or. it

Amendement 307
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor samenwerkingsprogramma's is de 
intermediaire instantie die belast is met het 
beheer en de uitvoering van een 
geïntegreerde territoriale investering als 
bedoeld in artikel 99, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. /2012 [GV], een 
EGTS of een andere juridische entiteit die 
naar het recht van een van de deelnemende 
landen is opgericht door publieke 
autoriteiten uit ten minste twee 
deelnemende landen.

Voor samenwerkingsprogramma's is de 
intermediaire instantie die belast is met het 
beheer en de uitvoering van een 
geïntegreerde territoriale investering als 
bedoeld in artikel 99, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. /2012 [GV], een 
EGTS of een andere juridische entiteit die 
naar het recht van een van de deelnemende 
landen is opgericht.

Or. pl

Amendement 308
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor samenwerkingsprogramma's is de 
intermediaire instantie die belast is met het 
beheer en de uitvoering van een 
geïntegreerde territoriale investering als 
bedoeld in artikel 99, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. /2012 [GV], een 
EGTS of een andere juridische entiteit die 
naar het recht van een van de deelnemende 
landen is opgericht door publieke 
autoriteiten uit ten minste twee 
deelnemende landen.

Voor samenwerkingsprogramma's kan de 
intermediaire instantie die belast is met het 
beheer en de uitvoering van een 
geïntegreerde territoriale investering als 
bedoeld in artikel 99, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. /2012 [GV], een 
EGTS of een andere juridische entiteit zijn 
die naar het recht van een van de 
deelnemende landen is opgericht door 
publieke autoriteiten uit ten minste twee 
deelnemende landen.

Or. en

Amendement 309
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Concrete acties in het kader van 
samenwerkingsprogramma's worden 
geselecteerd door het in artikel 41 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
bedoelde toezichtcomité.

1. Concrete acties in het kader van 
samenwerkingsprogramma's worden 
geselecteerd door het in artikel 41 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
bedoelde toezichtcomité of door een 
stuurcomité dat tevens verslag uitbrengt.

Or. de

Motivering

Het is absoluut noodzakelijk rekening te houden met de mogelijkheid om een stuurcomité in te 
zetten. Op die manier kan namelijk worden gewaarborgd dat regionaal strategische thema's 
en projecten in een functioneel formaat kunnen worden besproken. 

Amendement 310
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij concrete acties die in het kader van 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking worden geselecteerd, zijn 
begunstigden uit ten minste twee 
deelnemende landen betrokken, waarvan 
er ten minste één uit een lidstaat 
afkomstig is. Een concrete actie kan in één 
land worden uitgevoerd, mits zij ten goede 
komt aan het programmagebied.

Bij concrete acties die in het kader van 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking worden geselecteerd, zijn 
begunstigden uit ten minste twee 
deelnemende landen betrokken. Een 
concrete actie kan in één land worden 
uitgevoerd, mits zij ten goede komt aan het 
programmagebied.

Or. fr

Motivering

In voorkomend geval moet aan de verkozen regionale en lokale overheden de mogelijkheid 
worden geboden om onderling samen te werken zonder de rechtstreekse betrokkenheid van 
een lidstaat.



AM\903764NL.doc 151/181 PE490.976v01-00

NL

Amendement 311
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovengenoemde voorwaarden zijn niet 
van toepassing op maatregelen die worden 
genomen in het kader van een 
grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
als bedoeld in artikel 6, tweede alinea.

Or. en

Amendement 312
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij concrete acties die in het kader van 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking worden geselecteerd, zijn 
begunstigden uit ten minste twee 
deelnemende landen betrokken, waarvan er 
ten minste één uit een lidstaat afkomstig is. 
Een concrete actie kan in één land worden 
uitgevoerd, mits zij ten goede komt aan het 
programmagebied.

Bij concrete acties die in het kader van 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking en de aanvullende 
toewijzing van artikel 4, lid 2 worden 
geselecteerd, zijn begunstigden uit ten 
minste twee deelnemende landen 
betrokken, waarvan er ten minste één uit 
een lidstaat afkomstig is. Een concrete 
actie kan in één land worden uitgevoerd, 
mits zij ten goede komt aan het 
programmagebied.

Or. es

Amendement 313
Nuno Teixeira



PE490.976v01-00 152/181 AM\903764NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij concrete acties die in het kader van 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking worden geselecteerd, zijn 
begunstigden uit ten minste twee 
deelnemende landen betrokken, waarvan er 
ten minste één uit een lidstaat afkomstig is. 
Een concrete actie kan in één land worden 
uitgevoerd, mits zij ten goede komt aan het 
programmagebied.

Bij concrete acties die in het kader van 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking en de aanvullende 
toewijzing van artikel 4, lid 2 worden 
geselecteerd, zijn begunstigden uit ten 
minste twee deelnemende landen 
betrokken, waarvan er ten minste één uit 
een lidstaat afkomstig is. Een concrete 
actie kan in één land worden uitgevoerd, 
mits zij ten goede komt aan het 
programmagebied.

Or. es

Motivering

De thematische gebieden en de voorwaarden die van toepassing zijn op de verschillende 
samenwerkingsgebieden moeten worden geharmoniseerd. Door te stellen dat de aanvullende 
toewijzing de thematische concentratie van de transnationale samenwerking heeft, is er geen 
uitbreiding van de gelijkwaardigheid van de selectie-eisen voor concrete acties; dit wordt met 
de voorgestelde wijziging bereikt. 

Amendement 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovengenoemde voorwaarden zijn niet 
van toepassing op maatregelen die worden 
genomen in het kader van een 
grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
als bedoeld in artikel 6, tweede alinea.

Or. en
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Motivering

Gezien het belang van grensoverschrijdende programma's ter ondersteuning van vrede en 
verzoening in de regio en de positieve bijdrage die de EU daaraan kan leveren, is het 
belangrijk om daar zowel in de hoofdtekst van de verordening als in de overweging naar te 
verwijzen. Een grensoverschrijdend programma ter ondersteuning van vrede en verzoening in 
deze regio zal een zodanige flexibiliteit moeten hebben dat projecten tussen verschillende 
gemeenschappen in één lidstaat kunnen worden gesteund.

Amendement 315
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovengenoemde voorwaarden zijn niet 
van toepassing op maatregelen die worden 
genomen in het kader van een 
grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
als bedoeld in artikel 6, tweede alinea.

Or. en

Amendement 316
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij concrete acties betreffende 
interregionale samenwerking uit hoofde 
van artikel 2, lid 3, onder a) en b), zijn 
begunstigden uit ten minste drie landen 
betrokken, waarvan er ten minste twee 
lidstaten zijn.

Bij concrete acties betreffende 
interregionale samenwerking uit hoofde 
van artikel 2, lid 3, onder a) en b), zijn 
begunstigden uit ten minste drie landen 
betrokken.

Or. fr
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Motivering

In voorkomend geval moet aan de verkozen regionale en lokale overheden de mogelijkheid 
worden geboden om onderling samen te werken zonder de rechtstreekse betrokkenheid van 
een lidstaat.

Amendement 317
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij concrete acties betreffende 
interregionale samenwerking uit hoofde 
van artikel 2, lid 3, onder a) en b), zijn 
begunstigden uit ten minste drie landen 
betrokken, waarvan er ten minste twee 
lidstaten zijn.

Bij concrete acties betreffende 
interregionale en transnationale
samenwerking uit hoofde van artikel 2, 
lid 3, onder a) en b), zijn begunstigden uit 
ten minste drie landen betrokken, waarvan 
er ten minste twee lidstaten zijn.

Or. pt

Amendement 318
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In weerwil van lid 2 kan een EGTS of 
een andere juridische entiteit die naar het 
recht van een van de deelnemende landen 
is opgericht, als enige begunstigde een 
aanvraag voor een concrete actie indienen, 
mits zij is opgericht door publieke 
autoriteiten en instanties uit ten minste 
twee deelnemende landen voor 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking, en uit ten minste drie 
deelnemende landen voor interregionale 
samenwerking.

3. In weerwil van lid 2 kan een EGTS of 
een andere juridische entiteit die naar het 
recht van een van de deelnemende landen 
is opgericht, als enige begunstigde een 
aanvraag voor een concrete actie indienen 
voor grensoverschrijdende, transnationale 
en interregionale samenwerking.

Or. pl
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Amendement 319
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De begunstigden werken samen bij de 
ontwikkeling, uitvoering en financiering 
van en de personeelsvoorziening voor 
concrete acties.

4. De begunstigden werken samen bij ten 
minste drie van de volgende activiteiten 
binnen elke concrete actie: ontwikkeling, 
uitvoering, personeelsvoorziening en 
financiering.

Or. en

Amendement 320
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De begunstigden werken samen bij de 
ontwikkeling, uitvoering en financiering 
van en de personeelsvoorziening voor 
concrete acties.

4. De begunstigden werken samen bij ten 
minste twee van de volgende activiteiten 
binnen elke concrete actie: ontwikkeling, 
uitvoering, personeelsvoorziening en 
financiering.

Or. en

Amendement 321
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De begunstigden werken samen bij de 
ontwikkeling, uitvoering en financiering 

4. De begunstigden werken in principe 
samen bij de ontwikkeling, uitvoering en 
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van en de personeelsvoorziening voor 
concrete acties.

financiering van en de 
personeelsvoorziening voor concrete 
acties, behoudens in uitzonderlijke, naar 
behoren gemotiveerde gevallen waarin 
onevenredig hoge administratieve lasten 
zouden ontstaan.

Or. de

Motivering

Ondanks alle inspanningen blijkt het in de dagelijkse praktijk van de projecten vaak heel 
moeilijk om aan alle vier de criteria te voldoen. Daarom moet het in naar behoren 
gemotiveerde, afzonderlijke gevallen mogelijk zijn hiervan af te wijken. 

Amendement 322
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De begunstigden werken samen bij de 
ontwikkeling, uitvoering en financiering 
van en de personeelsvoorziening voor 
concrete acties.

4. De begunstigden werken in de mate van 
het mogelijke samen bij de ontwikkeling, 
uitvoering en financiering van en de 
personeelsvoorziening voor concrete 
acties, tenzij er redenen zij om dit niet te 
doen.

Or. de

Amendement 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De begunstigden werken samen bij de 
ontwikkeling, uitvoering en financiering 
van en de personeelsvoorziening voor 
concrete acties.

4. De begunstigden werken samen bij de 
ontwikkeling, uitvoering en financiering 
van en de personeelsvoorziening voor 
concrete acties. Voor de programma's 
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waarbij ultraperifere gebieden en derde 
landen betrokken zijn, moet aan ten 
minste twee van deze voorwaarden zijn 
voldaan;

Or. fr

Motivering

In de context van samenwerking tussen de ultraperifere gebieden en naburige derde landen, is 
het moeilijk om alle vermelde selectievoorwaarden na te leven. In afwijking daarvan is het 
noodzakelijk dat de ultraperifere gebieden blijven beschikken over de mogelijkheid om slechts 
aan twee van de vier voorwaarden te voldoen.

Amendement 324
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De begunstigden werken samen bij de 
ontwikkeling, uitvoering en financiering 
van en de personeelsvoorziening voor 
concrete acties.

4. De begunstigden werken samen bij de 
ontwikkeling, uitvoering en financiering 
van en de personeelsvoorziening voor 
concrete acties. Voor de programma's 
waarbij in artikel 349 VWEU bedoelde 
gebieden betrokken zijn, moet aan slechts 
twee van deze vier voorwaarden zijn 
voldaan;

Or. fr

Motivering

Gezien de specifieke context van samenwerking tussen de in artikel 349 VWEU bedoelde 
gebieden en naburige derde landen, is het bijzonder moeilijk om aan deze vier voorwaarden 
te voldoen. Er wordt dus voorgesteld om voor deze gebieden de toestand van de huidige 
programmeringsperiode te behouden waarin aan slechts twee van deze vier voorwaarden 
voldaan moet zijn.

Amendement 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 30 april 2016 en vervolgens 
op 30 april van elk volgend jaar tot en met 
2022 dient de beheersautoriteit bij de 
Commissie een jaarverslag in 
overeenkomstig artikel 44, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV]. Het 
verslag dat in 2016 wordt ingediend, 
betreft de begrotingsjaren 2014 en 2015 
alsmede de periode tussen de begindatum 
voor de subsidiabiliteit van de uitgaven en 
31 december 2013.

1. Uiterlijk op 30 juni 2016 en vervolgens 
op 30 juni van elk volgend jaar tot en met 
2022 dient de beheersautoriteit bij de 
Commissie een jaarverslag in 
overeenkomstig artikel 44, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV]. Het 
verslag dat in 2016 wordt ingediend, 
betreft de begrotingsjaren 2014 en 2015 
alsmede de periode tussen de begindatum 
voor de subsidiabiliteit van de uitgaven en 
31 december 2013.

Or. fr

Motivering

Een termijn van vier maanden is zeer kort in vergelijking met de zes maanden van de huidige 
periode, zeker in het kader van een versterking van de administratieve en financiële 
verplichtingen.

Amendement 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) alle gegevens moeten zo mogelijk 
naar geslacht worden uitgesplitst.

Or. en

Amendement 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voortgang bij de uitvoering van acties 
ter vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten en van de begunstigden om het 
EFRO te beheren en te gebruiken;

b) in voorkomend geval, de voortgang bij 
de uitvoering van acties ter vergroting van 
de capaciteit van de autoriteiten en van de 
begunstigden om het EFRO te beheren en 
te gebruiken;

Or. en

Amendement 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de specifieke acties die zijn uitgevoerd 
om de gelijkheid van mannen en vrouwen 
te bevorderen en discriminatie te 
voorkomen, met inbegrip van de 
bevordering van de toegankelijkheid voor 
mensen met een handicap, en de regelingen 
die zijn getroffen om de integratie van het 
genderperspectief in het operationele 
programma en in concrete acties te 
waarborgen;

d) in voorkomend geval, de specifieke 
acties die zijn uitgevoerd om de gelijkheid 
van mannen en vrouwen te bevorderen en 
discriminatie te voorkomen, met inbegrip 
van de bevordering van de 
toegankelijkheid voor mensen met een 
handicap, en de regelingen die zijn 
getroffen om de integratie van het 
genderperspectief in het operationele 
programma en in concrete acties te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de specifieke maatregelen die zijn 
genomen ter bevordering van gelijkheid 
van mannen en vrouwen en ter preventie 

d) in voorkomend geval, de specifieke 
maatregelen die zijn genomen ter 
bevordering van gelijkheid van mannen en 
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van discriminatie, met inbegrip van 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap, en de regelingen die zijn 
getroffen om de integratie van het 
genderperspectief in het operationele 
programma en de concrete acties te 
garanderen;

vrouwen en ter preventie van discriminatie, 
met inbegrip van toegankelijkheid voor 
personen met een handicap, en de 
regelingen die zijn getroffen om de 
integratie van het genderperspectief in het 
operationele programma en de concrete 
acties te garanderen;

Or. fr

Amendement 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de maatregelen die zijn genomen om 
duurzame ontwikkeling te bevorderen;

e) in voorkomend geval, de maatregelen 
die zijn genomen om duurzame 
ontwikkeling te bevorderen;

Or. en

Amendement 331
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 24, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV]
wordt, waar dit relevant is, gebruikgemaakt 
van de in de bijlage bij deze verordening 
beschreven gemeenschappelijke 
indicatoren. De uitgangswaarde van deze 
indicatoren is nul en er worden 
cumulatieve streefcijfers voor 2022 
vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 24, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
wordt, waar dit relevant is, gebruikgemaakt 
van de in de bijlage bij deze verordening 
beschreven modellen van 
gemeenschappelijke indicatoren. De 
uitgangswaarde daarvan is nul en er 
worden cumulatieve streefcijfers voor 2022 
vastgesteld.

Or. fr
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Amendement 332
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 24, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
wordt, waar dit relevant is, gebruikgemaakt 
van de in de bijlage bij deze verordening 
beschreven gemeenschappelijke 
indicatoren. De uitgangswaarde daarvan is 
nul en er worden cumulatieve streefcijfers 
voor 2022 vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 24, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
wordt, waar dit relevant is, gebruikgemaakt 
van de in de bijlage bij deze verordening 
beschreven modellen van 
gemeenschappelijke indicatoren. De 
uitgangswaarde daarvan is nul en er 
worden cumulatieve streefcijfers voor 2022 
vastgesteld.

Or. fr

Amendement 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 24, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
wordt, waar dit relevant is, gebruikgemaakt 
van de in de bijlage bij deze verordening 
beschreven gemeenschappelijke 
indicatoren. De uitgangswaarde van deze 
indicatoren is nul en er worden 
cumulatieve streefcijfers voor 2022 
vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 24, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
wordt, waar dit relevant is, gebruikgemaakt 
van de in de bijlage bij deze verordening 
beschreven gemeenschappelijke 
steekproefindicatoren. De uitgangswaarde 
van deze indicatoren is nul en er worden 
cumulatieve streefcijfers voor 2022 
vastgesteld.

Or. es

Amendement 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, maar mag niet minder zijn 
dan 1 500 000 EUR.

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen. Voor een programma dat 
bijzondere moeilijkheden ondervindt bij 
de tenuitvoerlegging kan de Commissie in 
antwoord op een met redenen omkleed 
verzoek toestemming geven om het bedrag 
aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen te 
beperken tot 8% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen. Voor een programma 
waarvan het bedrag aan steun uit het 
EFRO minder dan 50 000 000 EUR is, 
wordt over het bedrag dat aan technische 
bijstand wordt toegewezen onderhandeld 
tussen de lidstaten, de betrokken derde 
landen en de Commissie.

Or. fr

Motivering

De Europese territoriale samenwerking legt complexe en meerdimensionale vormen van 
samenwerking ten uitvoer die partners uit verschillende lidstaten samenbrengen. Het bedrag 
dat aan technische bijstand wordt toegewezen, moet kunnen worden opgetrokken wanneer er 
problemen zijn bij de tenuitvoerlegging. Voor kleine programma's met vaste kosten die weinig 
verschillen van die van grote programma's vormt een minimumplafond bovendien geen 
oplossing, zeker niet wanneer het aan de Europese territoriale samenwerking toegekende 
bedrag tot 7% toeneemt.

Amendement 335
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 16



AM\903764NL.doc 163/181 PE490.976v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, maar mag niet minder zijn 
dan 1 500 000 EUR.

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen;

Or. en

Amendement 336
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, maar mag niet minder zijn dan 
1 500 000 EUR.

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, maar mag niet minder zijn dan 
1 200 000 EUR.

Or. en

Amendement 337
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, maar mag niet minder zijn dan 
1 500 000 EUR.

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, maar mag niet minder zijn dan 
1 500 000 EUR, met uitzondering van 
programma's die bijzondere problemen 
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ondervinden bij de tenuitvoerlegging of 
die een zeer groot samenwerkingsgebied 
bestrijken wat een hoger bedrag voor 
technische bijstand rechtvaardigt. Deze 
aanvragen om een uitzondering te maken, 
moeten naar behoren worden 
gemotiveerd.

Or. fr

Motivering

Het bedrag voor technische bijstand in het kader van de programma's voor territoriale 
samenwerking mag niet hetzelfde zijn als dat van de regionale programma's. Een toename 
van het percentage dat aan technische bijstand voor samenwerking wordt toegewezen moet 
mogelijk zijn, rekening houdend met de verschillende betrokken autoriteiten uit meerdere 
lidstaten en zelfs uit landen die niet tot de EU behoren.

Amendement 338
Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, maar mag niet minder zijn dan 
1 500 000 EUR.

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, maar mag niet minder zijn dan 
1 500 000 EUR, met uitzondering van 
programma's die bijzondere problemen 
ondervinden bij de tenuitvoerlegging of 
die een zeer groot samenwerkingsgebied 
bestrijken wat een hoger bedrag voor 
technische bijstand rechtvaardigt. Deze 
aanvragen om een uitzondering te maken, 
moeten naar behoren worden 
gemotiveerd.

Or. fr
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Amendement 339
László Surján

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, maar mag niet minder zijn dan 
1 500 000 EUR.

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, onder voorbehoud van de 
mogelijkheid om hier in door de lidstaten 
aangebrachte individuele gevallen van af 
te wijken.

Or. en

Amendement 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, maar mag niet minder zijn dan 
1 500 000 EUR.

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, maar mag niet minder zijn dan 
1 500 000 EUR, behoudens in het geval 
van ultraperifere regio's, waar het 
percentage dat aan technische bijstand 
wordt toegewezen mag worden verhoogd 
tot 10%.

Or. es

Amendement 341
Nuno Teixeira
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, maar mag niet minder zijn dan 
1 500 000 EUR.

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, maar mag niet minder zijn dan 
1 500 000 EUR. In het geval van 
ultraperifere regio's mag dit percentage 
worden verhoogd tot 10%.

Or. es

Motivering

Omwille van hun geografische ligging en het aangaan van samenwerking met derde landen 
en naburige gebieden wordt het beheer van de programma's voor territoriale samenwerking 
voor de ultraperifere regio's bijzonder duur. Daar komt nog bij dat aan deze programma's 
weinig financiële middelen worden toegewezen. Daarom moet het percentage dat aan 
technische bijstand kan worden toegewezen worden verhoogd.

Amendement 342
Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, maar mag niet minder zijn dan 
1 500 000 EUR.

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6% van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, maar mag niet minder zijn dan 
1 500 000 EUR, met uitzondering van 
programma's die bijzondere problemen 
ondervinden bij de tenuitvoerlegging of 
die een zeer groot samenwerkingsgebied 
bestrijken wat een hoger bedrag voor 
technische bijstand rechtvaardigt. Deze 
aanvragen om een uitzondering te maken, 
moeten naar behoren worden 
gemotiveerd.
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Or. fr

Amendement 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan de Commissie wordt de 
bevoegdheid verleend om overeenkomstig 
artikel 29 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen teneinde aanvullende specifieke 
regels betreffende de subsidiabiliteit van de 
uitgaven voor samenwerkingsprogramma's 
vast te stellen.

1. Aan de Commissie wordt de 
bevoegdheid verleend om overeenkomstig 
artikel 29 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen teneinde aanvullende specifieke 
regels betreffende de subsidiabiliteit van de 
uitgaven voor samenwerkingsprogramma's 
vast te stellen. Daartoe stelt de Commissie 
specifieke bepalingen vast voor de 
toepassing van de regels inzake 
staatssteun in de context van 
samenwerkingsprogramma's.

Or. fr

Motivering

De uiteenlopende interpretaties van de wetgeving inzake staatssteunstelsels bemoeilijken de 
deelname van particuliere actoren aan samenwerkingsprogramma's. De Commissie moet 
voor de toepassing van die regels specifieke bepalingen vaststellen voor de Europese 
territoriale samenwerking. 

Amendement 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de bij of op grond van de 
artikelen 55 tot en met 61 van Verordening 
(EU) nr. […]/2012 [GV], Verordening 
(EU) nr. […]/2012 [EFRO] of deze 
verordening vastgestelde 
subsidiabiliteitsregels stelt het 

2. Onverminderd de bij of op grond van de 
artikelen 55 tot en met 61 van Verordening 
(EU) nr. […]/2012 [GV], Verordening 
(EU) nr. […]/2012 [EFRO] of bij of op 
grond van deze verordening vastgestelde 
subsidiabiliteitsregels stelt het 
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toezichtcomité subsidiabiliteitsregels voor 
het samenwerkingsprogramma in zijn 
geheel vast.

toezichtcomité subsidiabiliteitsregels voor 
het samenwerkingsprogramma in zijn 
geheel vast.

Or. en

Amendement 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor aangelegenheden die niet vallen 
onder de subsidiabiliteitsregels die bij of 
op grond van de artikelen 55 tot en met 61 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV], 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [EFRO] of 
deze verordening of door het 
toezichtcomité zijn vastgesteld, zijn de 
nationale regels van het land waarin de 
uitgaven worden gedaan, van toepassing.

3. Voor aangelegenheden die niet vallen 
onder de subsidiabiliteitsregels die bij of 
op grond van de artikelen 55 tot en met 61 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV], 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [EFRO] of 
deze verordening of door het 
toezichtcomité zijn vastgesteld, zijn de 
nationale regels van de lidstaat van de 
begunstigde die de uitgaven heeft verricht, 
van toepassing.

Or. fr

Motivering

De verwijzing naar het land waar de uitgaven zijn gedaan houdt een risico van zeer grote 
complexiteit bij het beheer van de activiteiten en programma's in. De traceerbaarheid van de 
uitgaven volgens de plaats waar zij verricht zijn en niet volgens de plaats waar de partner die 
ze verricht zich bevindt, is te ingewikkeld.

Amendement 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor aangelegenheden die niet vallen 
onder de subsidiabiliteitsregels die bij of 

3. Voor aangelegenheden die niet vallen 
onder de subsidiabiliteitsregels die bij of 
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op grond van de artikelen 55 tot en met 61 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV], 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [EFRO] of
deze verordening of door het 
toezichtcomité zijn vastgesteld, zijn de 
nationale regels van het land waarin de 
uitgaven worden gedaan, van toepassing.

op grond van de artikelen 55 tot en met 61 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV], 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [EFRO], 
bij of op grond van deze verordening of 
door het toezichtcomité zijn vastgesteld, 
zijn de nationale regels van het land waarin 
de uitgaven worden gedaan, van 
toepassing.

Or. en

Amendement 347
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De personeelskosten van een concrete actie 
kunnen worden berekend als een vast 
percentage, met een maximum van 15%, 
van de directe kosten, met uitzondering van 
de personeelskosten, van die concrete actie.

De personeelskosten van een concrete actie 
kunnen worden berekend als een vast 
percentage, met een maximum van 10%, 
van de directe kosten, met uitzondering van 
de personeelskosten, van die concrete actie.

Or. en

Amendement 348
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De personeelskosten van een concrete actie 
kunnen worden berekend als een vast 
percentage, met een maximum van 15%, 
van de directe kosten, met uitzondering van 
de personeelskosten, van die concrete actie.

De personeelskosten van een concrete actie 
kunnen worden berekend als een vast 
percentage, met een maximum van 20%, 
van de directe kosten, met uitzondering van 
de personeelskosten, van die concrete actie.

Or. pl
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Amendement 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Concrete acties in het kader van 
samenwerkingsprogramma's worden, met 
inachtneming van de in de leden 2 en 3
bedoelde afwijkingen, gesitueerd in het
deel van het programmagebied dat 
grondgebied van de Unie omvat (het "tot 
de Unie behorende deel van het 
programmagebied").

1. Concrete acties in het kader van 
samenwerkingsprogramma's worden, met 
inachtneming van de in lid 2 bedoelde 
afwijkingen, gesitueerd in het 
programmagebied.

Or. fr

Amendement 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) De beheersautoriteit moet een 
grensoverschrijdend of transnationaal 
project dat wordt gecoördineerd door een 
EGTS buiten het samenwerkingsgebied 
aanvaarden, mits de activiteit wordt 
uitgevoerd in het programmagebied.

Or. es

Amendement 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheersautoriteit kan aanvaarden dat 
een concrete actie geheel of gedeeltelijk 
buiten het tot de Unie behorende deel van 
het programmagebied wordt uitgevoerd, 
mits aan alle onderstaande voorwaarden is 
voldaan:

2. De beheersautoriteit kan aanvaarden dat 
een concrete actie geheel of gedeeltelijk 
buiten het deel van het programmagebied 
wordt uitgevoerd, mits aan alle 
onderstaande voorwaarden is voldaan:

Or. fr

Amendement 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het totale bedrag dat in het kader van 
het samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen aan concrete acties die buiten 
het tot de Unie behorende deel van het 
programmagebied gesitueerd zijn, is niet 
hoger dan 20% van de steun uit het 
EFRO op programmaniveau, of 30% in 
het geval van 
samenwerkingsprogramma's waarvoor 
het tot de Unie behorende deel van het 
programmagebied bestaat uit ultraperifere
gebieden;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het amendement heeft tot doel de tenuitvoerlegging van de Europese territoriale 
samenwerking te vereenvoudigen. De follow-up en controle van uitgaven verricht buiten het 
programmagebied zijn duur, ingewikkeld en tijdrovend. Het is zeer weinig waarschijnlijk dat 
de bij een samenwerkingsprogramma betrokken partners beslissen om buiten het 
programmagebied grote bedragen te besteden wanneer ze zich houden aan de in artikel 19, 
lid 2, onder a), vermelde voorwaarden.
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Amendement 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor concrete acties betreffende 
promotieactiviteiten en capaciteitsopbouw 
mogen uitgaven buiten het tot de Unie 
behorende deel van het programmagebied 
worden gedaan, mits aan de voorwaarden 
in lid 2, onder a) en c), wordt voldaan.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het amendement heeft tot doel de tenuitvoerlegging van de Europese territoriale 
samenwerking te vereenvoudigen. De follow-up en controle van uitgaven verricht buiten het 
programmagebied zijn duur, ingewikkeld en tijdrovend. Het is zeer weinig waarschijnlijk dat 
de bij een samenwerkingsprogramma betrokken partners beslissen om buiten het 
programmagebied grote bedragen te besteden wanneer ze zich houden aan de in artikel 19, 
lid 2, onder a), vermelde voorwaarden. 

Amendement 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van artikel 113, 
leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [GV] wijzen de aan een 
samenwerkingsprogramma deelnemende 
lidstaten één enkele beheersautoriteit en 
voor de toepassing van artikel 113, lid 4, 
van die verordening één enkele 
auditautoriteit aan die in dezelfde lidstaat 
gevestigd zijn.

1. Voor de toepassing van artikel 113, 
leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [GV] wijzen de aan een 
samenwerkingsprogramma deelnemende 
lidstaten één enkele beheersautoriteit en 
voor de toepassing van artikel 113, lid 2, 
van die verordening een 
certificeringsautoriteit en voor de 
toepassing van artikel 113, lid 4, van die 
verordening één enkele auditautoriteit aan.
De beheersautoriteit en de auditautoriteit 
zijn in dezelfde lidstaat gevestigd.
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De aan een samenwerkingsprogramma 
deelnemende lidstaten kunnen één enkele 
beheersautoriteit aanwijzen die eveneens 
de functie van certificeringsautoriteit 
vervult. De aanwijzing gebeurt 
onverminderd de verdeling van de 
aansprakelijkheden onder de lidstaten die 
deelnemen aan het auditprogramma, op 
het stuk van de toepassing van financiële 
correcties zoals vastgesteld in het 
samenwerkingsprogramma.

Or. fr

Motivering

Wanneer in het kader van programma's voor territoriale samenwerking de prestatie van 
certificeringsautoriteiten erkend is, zowel met betrekking tot de ingezette deskundigheid als de 
toegevoegde waarde ten voordele van de beheerde programma's (vereenvoudiging van 
procedures, harmonisering van controleregels, beperking van onregelmatigheden, en 
kostenbeheer), moeten de lidstaten de vrijheid hebben om de scheiding tussen de twee functies 
te behouden.

Amendement 355
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van artikel 113, 
leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [GV] wijzen de aan een 
samenwerkingsprogramma deelnemende 
lidstaten één enkele beheersautoriteit en 
voor de toepassing van artikel 113, lid 4, 
van die verordening één enkele 
auditautoriteit aan die in dezelfde lidstaat 
gevestigd zijn.

1. Voor de toepassing van artikel 113, 
leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [GV] wijzen de aan een 
samenwerkingsprogramma deelnemende 
lidstaten één enkele beheersautoriteit en 
voor de toepassing van artikel 113, lid 4, 
van die verordening één enkele 
auditautoriteit aan. De beheersautoriteit en 
de auditautoriteit zijn in dezelfde lidstaat 
gevestigd. De aan een 
samenwerkingsprogramma deelnemende 
lidstaat mag de beheersautoriteit 
aanwijzen om de functies van de 
certificeringsautoriteit uit te oefenen. De 
aanwijzingen doen niet af aan de 
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verdeling van de aansprakelijkheden in 
verband met de toepassing van financiële 
correcties onder de deelnemende lidstaten, 
zoals vastgesteld in het 
samenwerkingsprogramma.

Or. en

Amendement 356
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer niet is voorzien in een EGTS als 
beheersautoriteit, onderzoeken de 
lidstaten bij de uitwerking van het 
samenwerkingsprogramma of de 
doelstellingen van het programma niet 
beter kunnen worden bereikt met de inzet 
van een EGTS als beheersautoriteit.

Or. de

Amendement 357
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aan een samenwerkingsprogramma 
deelnemende landen kunnen gebruikmaken 
van een EGTS met het doel de groepering 
verantwoordelijk te maken voor het beheer 
van het samenwerkingsprogramma of een 
deel ervan, met name door haar de 
verantwoordelijkheden van een 
beheersautoriteit toe te kennen.

De aan een samenwerkingsprogramma 
deelnemende landen kunnen gebruikmaken 
van een EGTS met het doel de groepering 
verantwoordelijk te maken voor het beheer 
van het samenwerkingsprogramma of een 
deel ervan, met name door haar de 
verantwoordelijkheden van een 
beheersautoriteit toe te kennen. Het 
partnerschapsbeginsel moet 
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overeenkomstig artikel 5 van Verordening 
(EU) nr. [...GV]1 worden gerespecteerd.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Amendement 358
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aan een samenwerkingsprogramma 
deelnemende landen kunnen gebruikmaken 
van een EGTS met het doel de groepering 
verantwoordelijk te maken voor het beheer 
van het samenwerkingsprogramma of een 
deel ervan, met name door haar de 
verantwoordelijkheden van een 
beheersautoriteit toe te kennen.

De aan een samenwerkingsprogramma 
deelnemende landen kunnen gebruikmaken 
van een EGTS of een andere juridische 
entiteit die naar het recht van een van de 
deelnemende landen is opgericht met het 
doel de groepering verantwoordelijk te 
maken voor het beheer van het 
samenwerkingsprogramma of een deel
ervan, met name door haar de 
verantwoordelijkheden van een 
beheersautoriteit toe te kennen.

Or. pl

Amendement 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheersautoriteit van een 
samenwerkingsprogramma vervult de in de 
artikelen 114 en 115 van Verordening
(EU) nr. […]/2012 [GV] vastgestelde 
functies van de beheersautoriteit en van de 
certificeringsautoriteit.

1. De beheersautoriteit van een 
samenwerkingsprogramma vervult de in
artikel 114 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [GV] vastgestelde functies van 
de beheersautoriteit.

Or. fr



PE490.976v01-00 176/181 AM\903764NL.doc

NL

Motivering

Noodzakelijke aanpassing aan artikel 20.

Amendement 360
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de beheersautoriteit de verificaties uit 
hoofde van artikel 114, lid 4, onder a), van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] niet 
in het gehele programmagebied kan 
verrichten, wijst elke lidstaat of derde land 
de instantie of persoon aan die 
verantwoordelijk is voor het verrichten van 
die verificaties ten aanzien van de 
begunstigden op zijn grondgebied 
("controleur(s)").

Als de beheersautoriteit de verificaties uit 
hoofde van artikel 114, lid 4, onder a), van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] niet 
in het gehele programmagebied kan 
verrichten, wijst elke lidstaat of derde land, 
in overleg met de verkozen regionale en 
lokale overheden, de instantie of persoon 
aan die verantwoordelijk is voor het 
verrichten van die verificaties ten aanzien 
van de begunstigden op zijn grondgebied 
("controleur(s)").

Or. fr

Amendement 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die controleurs zijn, waar mogelijk, 
dezelfde instanties die verantwoordelijk 
zijn voor het verrichten van die 
verificaties voor de operationele 
programma's in het kader van de 
doelstelling "investeren in groei en 
werkgelegenheid" of, in het geval van 
derde landen, voor het verrichten van 
vergelijkbare verificaties in het kader van 
externe beleidsinstrumenten van de Unie.

Schrappen
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Or. fr

Motivering

Omwille van de specifieke subsidiabiliteitsregels van de Europese territoriale samenwerking
is het niet per se relevant om dezelfde controleurs aan te stellen voor de programma's voor 
Europese territoriale samenwerking als voor de programma's met de doelstelling "investeren 
in groei en werkgelegenheid".

Amendement 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
Functies van de certificeringsautoriteit

De certificeringsautoriteit van een 
samenwerkingsprogramma vervult de in 
artikel 115 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [GV] vastgestelde functies.
Wanneer één enkele beheersautoriteit is 
aangewezen, neemt deze de in de 
artikelen 114 en 115 van vermelde 
verordening vastgestelde functies op zich.

Or. fr

Motivering

Noodzakelijke aanpassing aan artikel 20.

Amendement 363
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 Schrappen
Accreditatie
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De beheersautoriteit wordt geaccrediteerd 
door de accreditatie-instantie van de 
lidstaat waarin de beheersautoriteit 
gevestigd is.

Or. fr

Motivering

Voorgesteld wordt om de accreditatie te schrappen voor de doelstelling territoriale 
samenwerking omdat wij ze ook willen schrappen in de gehele verordening. Zulke 
accreditatie zou de procedures immers aanmerkelijk vertragen en ingewikkelder maken.

Amendement 364
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheersautoriteit zorgt ervoor dat elk 
bedrag dat als gevolg van een 
onregelmatigheid wordt betaald, wordt 
teruggevorderd van de
eerstverantwoordelijke of de enige 
begunstigde. De begunstigden betalen 
onverschuldigd betaalde bedragen terug 
aan de eerstverantwoordelijke 
begunstigde.

2. De beheersautoriteit zorgt ervoor dat elk 
bedrag dat als gevolg van een 
onregelmatigheid wordt betaald, wordt 
teruggevorderd van de eindbegunstigde.
Eindbegunstigden betalen onverschuldigd 
betaalde bedragen terug aan de
beheersautoriteit.

Or. en

Amendement 365
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de eerstverantwoordelijke 
begunstigde er niet in slaagt terugbetaling 
van andere begunstigden te verkrijgen of 

3. Als de beheersautoriteit er niet in slaagt 
terugbetaling van de eindbegunstigde te 
verkrijgen, betaalt de lidstaat of het derde 
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als de beheersautoriteit er niet in slaagt 
terugbetaling van de 
eerstverantwoordelijke of de enige 
begunstigde te verkrijgen, betaalt de 
lidstaat of het derde land op wiens 
grondgebied de betrokken begunstigde
gevestigd is of, in het geval van een EGTS, 
geregistreerd is, het onverschuldigd aan die 
begunstigde betaalde bedrag terug aan de 
beheersautoriteit. De beheersautoriteit is 
verantwoordelijk voor de terugbetaling van 
de desbetreffende bedragen aan de 
algemene begroting van de Unie 
overeenkomstig de verdeling van de 
aansprakelijkheden onder de deelnemende 
lidstaten, zoals vastgesteld in het 
samenwerkingsprogramma.

land op wiens grondgebied de 
eindbegunstigde gevestigd is of, in het 
geval van een EGTS, geregistreerd is, het 
onverschuldigd aan die begunstigde 
betaalde bedrag terug aan de 
beheersautoriteit. De beheersautoriteit is 
verantwoordelijk voor de terugbetaling van 
de desbetreffende bedragen aan de 
algemene begroting van de Unie 
overeenkomstig de verdeling van de 
aansprakelijkheden onder de deelnemende 
lidstaten, zoals vastgesteld in het 
samenwerkingsprogramma.

Or. en

Amendement 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden gedetailleerde voorschriften 
betreffende financieel beheer alsmede 
programmering, toezicht, evaluatie en 
controle in verband met de deelneming van 
derde landen aan programma's voor 
transnationale en interregionale 
samenwerking, als bedoeld in artikel 3, 
lid 4, tweede alinea, en lid 5, vastgesteld in 
het desbetreffende 
samenwerkingsprogramma en/of de 
desbetreffende financieringsovereenkomst 
tussen de Commissie, elk van de derde 
landen en de lidstaat waarin de 
beheersautoriteit van het desbetreffende 
samenwerkingsprogramma gevestigd is, 
naargelang van wat passend is.

Er worden gedetailleerde voorschriften 
betreffende financieel beheer alsmede 
programmering, toezicht, evaluatie en 
controle in verband met de deelneming van 
derde landen aan programma's voor
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking, als bedoeld 
in artikel 3, lid 4, tweede alinea, en lid 5, 
vastgesteld in het desbetreffende 
samenwerkingsprogramma en/of de 
desbetreffende financieringsovereenkomst 
tussen de Commissie, elk van de derde 
landen en de lidstaat waarin de 
beheersautoriteit van het desbetreffende 
samenwerkingsprogramma gevestigd is, 
naargelang van wat passend is.

Or. fr
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Motivering

Er is bij voorbaat geen reden om geen rekening te houden met de grensoverschrijdende 
programma's waarbij ultraperifere gebieden en derde landen betrokken zijn.

Amendement 367
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 17, lid 1, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

2. De in artikel 17, lid 1, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn 
van drie jaar.

Or. en

Amendement 368
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 369
François Alfonsi, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende regel toevoegen aan de 
rubriek "Vervoer" van de tabel in de 
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bijlage:
Zeeroutes Ton-km

Toename van goederen die over zee 
worden vervoerd

Or. fr

Amendement 370
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Bijlage – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gemeenschappelijke indicatoren voor de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" (bedoeld in artikel 15)

Schrappen

Or. en


