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Amendement 1878
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle verwoordingen van “moet” dienen 
veranderd te worden in “dient”. Met 
uitzondering van regels die betrekking 
hebben op het partnerschap (volgens Art. 
5), daar dient “zal” te worden 
aangehouden.
(algemeen amendement, dat dient te 
worden toegepast op de hele tekst van het 
Gemeenschappelijk Strategisch Kader)

Or. en

Motivering

Van toepassing op de gehele tekst van de Bijlage bij het Gemeenschappelijk Strategisch 
Kader (GSK)

Amendement 1879
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) - inleidend gedeelte - Paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van dit kader is dat, in 
overeenstemming met Artikel 10, dit kader 
dient als een middel ter coördinatie, 
integratie en het in evenwicht brengen 
van de doelstellingen van verschillend 
beleid in hun specifieke regionale context 
en in het bijzonder als een middel ter 
coördinatie en het in evenwicht brengen 
van investeringsprioriteiten met de 
thematische doelstellingen, zoals 
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uiteengezet in Artikel 9 en onverminderd 
de prioriteiten en doelstellingen zoals 
uiteengezet in de fondsspecifieke 
verordeningen.

Or. en

Amendement 1880
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) - inleidend gedeelte - Paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van dit kader is dat, in 
overeenstemming met Artikel 10, dit kader 
dient als een middel ter coördinatie, 
integratie en het in evenwicht brengen 
van de doelstellingen van verschillend 
beleid van de Europese Unie in hun 
specifieke landelijke, regionale en lokale 
contexten en in het bijzonder als een 
middel ter coördinatie en het in evenwicht 
brengen van investeringsprioriteiten met 
de thematische doelstellingen, zoals 
uiteengezet in Artikel 9.
Tenuitvoerlegging van dit kader dient het 
principe van vereenvoudiging te volgen 
om geen additionele administratieve 
lasten te veroorzaken.

Or. en

Motivering

Met het oog op de territoriale dimensie van het cohesiebeleid dienen alle territoriale niveaus 
te worden weergegeven in de tekst. Deze verordening dient evenmin te leiden tot meer 
administratieve lastendruk.

Amendement 1881
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze
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Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) - inleidend gedeelte - Paragraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In aanvulling op het kader in deze Bijlage 
dient de Commissie lidstaten en regio's te 
ondersteunen door het aannemen van een 
niet-limitatief menu van aanbevolen 
acties voor de fondsen die vallen onder 
het 'CPR' (Common Provisions 
Regulations, Verordening inzake 
gemeenschappelijke bepalingen), in de 
vorm van een gedelegeerde handeling in 
overeenstemming met artikel 142. Dit 
niet-limitatieve menu, als onderdeel van 
het Gemeenschappelijk Strategisch Kader 
(GSK), dient de lidstaten en regio's van 
een richtlijn te voorzien hoe zij de 
thematische doelstellingen, zoals 
uiteengezet in Artikel 9 van deze 
Verordening, kunnen vertalen in een 
programmering, waarbij de verschillende 
behoeften, uitdagingen en kansen van de 
regio's en de noodzakelijke flexibiliteit 
voor regionale duurzame ontwikkeling in 
overweging worden genomen.
(naar Inleiding, Doelstelling van het GSK)

Or. en

Amendement 1882
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.1 – Paragraaf 1.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

NL 1.1.2. Het beginsel van meerlagig 
bestuur dient te worden gerespecteerd om 
het bewerkstelligen van sociale, 
economische en territoriale cohesie te 
faciliteren.
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Or. en

Motivering

De prioriteiten van de Unie dienen niet te verschijnen.

Amendement 1883
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.1 – Paragraaf 1.1.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.2 bis In overeenstemming met Artikel 
5 dienen de lidstaten een partnerschap te 
organiseren met de vertegenwoordigers 
van bevoegde regionale, lokale, stedelijke 
en andere overheidsinstanties, 
economische en sociale partners en 
instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, 
waaronder milieupartners, niet-
gouvernementele organisaties en 
instanties die tot taak hebben gelijkheid 
en non-discriminatie te bevorderen en 
niet-gouvernementele organisaties die 
sociale insluiting bevorderen en 
organisaties die actief zijn op de gebieden 
cultuur, onderwijs en jeugdbeleid. Er 
dient specifieke aandacht geschonken te 
worden aan groepen die nadelige 
gevolgen van de programma's zouden 
ondervinden en moeilijkheden zouden 
ondervinden deze te beïnvloeden.

Or. en

Amendement 1884
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.1 – Paragraaf 1.1.3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.3 Om effectief meerlagig bestuur zeker 
te stellen dienen lidstaten de volgende 
acties te ondernemen:
a) tenuitvoer leggen van het partnerschap 
in overeenstemming met de Europese 
gedragscode, zoals vermeld in Artikel 5
b) instellen van coördinatiemechanismen 
tussen de verschillende bestuurslagen in 
overeenstemming met de respectievelijke 
grondwettelijke machtssystemen;
c) regelmatig rapporteren over de 
tenuitvoerlegging van het partnerschap.

Or. en

Motivering

Zij zijn lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de programmering. Zij kunnen dan binnen 
hun eigen kiesdistrict beslissen over elke instantie die verantwoordelijk is voor 
programmering of geïntegreerde benadering.

Amendement 1885
Rosa Estaràs Ferragut

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.1 – Paragraaf 1.1.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.3 Om effectief meerlagig bestuur zeker 
te stellen dienen lidstaten en regio's de 
volgende acties te ondernemen:
a) instellen van coördinatiemechanismen 
tussen de verschillende bestuurslagen in 
overeenstemming met de respectievelijke 
grondwettelijke machtssystemen;
b) regelmatig rapporteren over de 
tenuitvoerlegging van het partnerschap.

Or. en
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Amendement 1886
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.1 – Paragraaf 1.1.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.4 Tijdens alle fasen van de 
tenuitvoerlegging van de fondsen die 
vallen onder de Verordening inzake 
gemeenschappelijke bepalingen, dient het 
partnerschap te worden georganiseerd in 
overeenstemming met nationale 
regelgeving en gebruiken om zo op directe 
wijze regionale en lokale instanties te 
betrekken in de voorbereiding van 
partnerschapscontracten en van 
programma's evenals in de voorbereiding, 
tenuitvoerlegging, meting en evaluatie 
van deze programma's. Bovendien dienen 
vertegenwoordigers van regionale en 
lokale overheden deel te nemen aan 
onderhandelingen van het 
partnerschapscontract en programma's op 
het niveau van de Europese Unie, met de 
Commissie. Sociale en economische 
partners, andere overheidsinstanties 
evenals instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, 
waaronder milieupartners, niet-
gouvernementele organisaties en 
instanties die tot taak hebben gelijkheid 
en non-discriminatie te bevorderen, 
dienen eveneens erbij te worden 
betrokken waar gepast, om partnerschap 
zeker te stellen in alle fasen van de 
tenuitvoerlegging van beleid.

Or. en

Motivering

Dit amendement weerspiegelt de verschillende institutionele en grondwettelijke regelingen in 
verschillende lidstaten. Het voorziet ook in de tenuitvoerlegging van het 
partnerschapsprincipe op alle niveaus van de Europese Unie en in alle fasen van 
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besluitvorming.

Amendement 1887
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.1 – Paragraaf 1.1.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.4 Tijdens alle fasen van de 
tenuitvoerlegging van de fondsen die 
vallen onder de Verordening inzake 
gemeenschappelijke bepalingen, dient het 
partnerverband te worden georganiseerd 
om zo op directe wijze regionale en lokale 
instanties te betrekken in de voorbereiding 
en eventuele aanpassing van 
partnerschapscontracten evenals in de 
voorbereiding, tenuitvoerlegging, meting 
en evaluatie van programma's. Sociale en 
economische partners, andere 
overheidsinstanties evenals instanties die 
het maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen, dienen eveneens te worden 
betrokken in alle fasen die hierboven 
genoemd worden, om partnerschap zeker 
te stellen in alle fasen van de 
tenuitvoerlegging van beleid.

Or. en

Amendement 1888
Jens Nilsson

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.1 – Paragraaf 1.1.4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.4 Tijdens alle fasen van de 
tenuitvoerlegging van de fondsen die 
vallen onder de Verordening inzake 
gemeenschappelijke bepalingen, dient het 
partnerschap te worden georganiseerd om 
zo op directe wijze regionale en lokale 
instanties te betrekken in de voorbereiding 
van partnerschapscontracten en van 
programma's evenals in de voorbereiding, 
tenuitvoerlegging, meting en evaluatie 
van deze programma's. Sociale en 
economische partners, andere 
overheidsinstanties evenals instanties die 
het maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen, dienen eveneens erbij te 
worden betrokken door lidstaten en 
regionale en lokale overheden, om echt 
partnerschap zeker te stellen in alle fasen 
van de tenuitvoerlegging van beleid.

Or. en

Amendement 1889
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.1 – Paragraaf 1.1.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.4 Tijdens alle fasen van de 
tenuitvoerlegging van de fondsen die 
vallen onder de Verordening inzake 
gemeenschappelijke bepalingen, dient het 
partnerschap als volgt te worden 
georganiseerd:
De partners vertegenwoordigen de 
verschillende territoriale lagen in 
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overeenstemming met de institutionele 
structuur van de lidstaten en het 
partnerschap wordt ingesteld met 
inachtneming van de volgende 
minimumvereisten:_(i) de 
vertegenwoordiging van de verschillende 
partners is gebaseerd op hun 
respectievelijke verantwoordelijkheden 
tijdens de tenuitvoerlegging van de 
programma's, (ii) partners selecteren en 
benoemen hun eigen leden die hen 
vertegenwoordigen in de 
waarnemingscomités en andere 
adviesinstanties en werkgroepen, 
ingesteld binnen het kader van de 
fondsen, (iii) waarnemingscomités zijn 
evenwichtig samengesteld naar beide 
geslachten en divers in hun 
samenstelling, (iv) de ledenlijsten van de 
waarnemingscomités en andere 
werkgroepen zijn openbaar, (v) elke 
geselecteerde partner is op de hoogte van 
zijn/haar verplichtingen met betrekking 
tot vertrouwelijkheid en 
belangenverstrengeling door specifieke 
training en een formalisatie van zijn/haar 
taken in een ondertekende verklaring.
De partners worden direct betrokken bij 
de voorbereiding van 
partnerschapscontracten en in alle fasen 
van de voorbereiding, tenuitvoerlegging, 
meting en evaluatie van de programma's.
(veranderingen en wissen van delen van 
1.1.4)

Or. en

Amendement 1890
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.1 – Paragraaf 1.1.4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.4 bis De samenwerking met de
partners volgt de 'best practices'. Elke 
lidstaat zorgt voor een toereikende 
technische ondersteuning om de 
betrokkenheid en deelname van de 
partners tijdens alle fasen van het 
programmeringsproces te faciliteren.

Or. en

Amendement 1891
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.1 – Paragraaf 1.1.4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.4 ter Lidstaten stellen een 
partnerschap in met inachtneming van de 
volgende minimumvereisten voor wat 
betreft de procedures: (i) een tijdige 
openbaarmaking van informatie tijdens 
debatten over strategische documenten (ii) 
voldoende tijd voor belanghebbenden om 
documenten te analyseren, hun leden en 
kiesdistricten te raadplegen en feedback te 
geven (iii) geschikte kanalen voor 
belanghebbenden om vragen te stellen of 
suggesties te doen of opmerkingen te 
maken. (iv) transparantie over de manier 
waarop voorstellen en opmerkingen van 
partners in behandeling zijn genomen, 
inclusief een uitleg in geval van 
verwerping of opmerkingen; en (v) 
verspreiding van de uitkomst van de 
consultaties. Bovendien dient de 
toegankelijkheid tot dit proces voor 
personen met een handicap gewaarborgd 
te zijn, voor wat betreft de fysieke 
omgeving.
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Or. en

Amendement 1892
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.1 Het beginsel van duurzame 
ontwikkeling, zoals uiteengezet in Artikel 
3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), verwijst naar een 
vooruitgangsconcept waarin sociale, 
economische en milieuoverwegingen 
dienen te worden geïntegreerd wanneer 
welzijn en betere kwaliteit van leven voor 
de huidige en toekomstige generaties in 
overweging worden genomen.
Duurzame ontwikkeling vereist naleving 
van de milieuverworvenheden. Bovendien 
dient aangetoond te worden dat algemene 
investeringen leiden tot nettowinsten voor 
de samenleving.

(toevoeging van de tweede zin aan Artikel 
1.2.1 aan het eind)

Or. en

Amendement 1893
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.2 Overwegingen met betrekking tot 
duurzame ontwikkeling evenals het 
beginsel 'de vervuiler betaalt' dienen 
daarom een integraal onderdeel te worden 
van elk plan, vanaf ontwerp tot levering, 
en van meting tot evaluatie.
Lidstaten en regio's dienen tijdig 
uitvoerige informatie te geven over het 
bedrag aan uitgaven die verband houden 
met het klimaat in overeenstemming met 
de methodologie van de Verordening 
inzake gemeenschappelijke bepalingen.
Lidstaten en regio's dienen uitgaven die 
verband houden met biodiversiteit bij te 
houden op basis van de voorgestelde 
regelingen met betrekking tot 
verslaglegging. Voortgang in de 
tenuitvoerlegging van de horizontale 
beginselen zoals uiteengezet in Artikel 8 
van deze Verordening dient aangetoond te 
worden door de toepassing van 
horizontale indicatoren. Als algemene 
regel dienen diegenen die milieuschade 
veroorzaken de kosten te dragen voor het 
vermijden of compenseren van deze 
milieuschade. Financiering dient niet 
gebruikt te worden om de kosten te 
dekken van de naleving van bestaande 
wetgeving.
(Toevoeging van het tweede blok tekst aan 
1.2.2 en schrapping van de laatste zin van 
de originele tekst van de rapporteur.)

Or. en

Amendement 1894
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.2 Overwegingen met betrekking tot 
duurzame ontwikkeling evenals het 
beginsel 'de vervuiler betaalt' dienen 
daarom een integraal onderdeel te worden 
van elk plan, vanaf ontwerp tot levering, 
en van meting tot evaluatie. Het niet 
toepassen van het beginsel 'de vervuiler 
betaalt' mag slechts worden toegestaan in 
uitzonderlijke gevallen waarin voorzien is 
in het primair recht van de Europese Unie 
en onder het voorbehoud dat er duidelijke 
mitigerende maatregelen bestaan.

Or. en

Motivering

Het beginsel 'de vervuiler betaalt' dient altijd van toepassing te zijn. Uitzonderingen dienen 
slechts plaats te vinden indien hier duidelijk in is voorzien in het primaire recht van de 
Europese Unie.

Amendement 1895
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.2 Overwegingen met betrekking tot 
duurzame ontwikkeling evenals het 
beginsel 'de vervuiler betaalt' dienen 
daarom een integraal onderdeel te worden 
van elk plan, vanaf ontwerp tot levering, 
en van meting tot evaluatie. Het niet 
toepassen van het beginsel 'de vervuiler 
betaalt' mag slechts worden toegestaan in 
uitzonderlijke gevallen die worden 
ondersteund door sterk bewijs en onder 
het voorbehoud dat er duidelijke 
mitigerende maatregelen bestaan.
Beslissingen over uitzonderingen dienen 
deel uit te maken van ex-ante en 
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strategische milieubeoordelingen (SMB) 
evaluaties van het partnerschapscontract 
en alle relevante programma's.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk om krachtige normen en heldere methodologieën in te stellen voor de 
besluitvorming over de toepassing van het beginsel 'de vervuiler betaalt' om willekeurige 
beslissingen te voorkomen in gevallen waar belangen van individuele beslissers in 
tegenspraak zijn met milieubescherming van de Europese Unie. De beslissing over de 
proportionaliteit van de kosten van milieubescherming dient zeer zorgvuldig en geruime tijd 
voor de tenuitvoerlegging van het project te worden beoordeeld om te voorkomen dat 
projecten die schadelijk zijn voor het milieu in aanmerking komen voor financiering. Dit 
vergroot het efficiënt gebruik van fondsen en voorkomt niet-transparant gedrag tijdens 
tenuitvoerlegging van een programma.

Amendement 1896
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.3 Lidstaten en regio's dienen alle 
beschikbare beleidsinstrumenten van de 
Europese Unie te gebruiken teneinde de 
gecompliceerde uitdagingen waar zij voor 
staan goed het hoofd te kunnen bieden. In 
het bijzonder, met het oog op het 
aanpakken van klimaatverandering, 
dienen fondsen geconcentreerd te zijn op 
preventieve en mitigerende maatregelen 
terwijl de externe kosten geminimaliseerd 
worden. Elke nieuwe investering die 
gedaan wordt met ondersteuning van de 
fondsen die vallen onder de Verordening 
inzake gemeenschappelijke bepalingen, 
dient van een dergelijke aard te zijn dat 
deze van nature bestand is tegen de 
impact van klimaatverandering en 
natuurrampen.
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(Voeg laatste vier woorden toe aan de 
tweede zin in paragraaf 1.2.3 van de tekst 
van de rapporteurs.)

Or. en

Amendement 1897
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.3 Lidstaten en regio's dienen alle 
beschikbare beleidsinstrumenten van de 
Europese Unie te gebruiken teneinde de 
gecompliceerde uitdagingen waar zij voor 
staan goed het hoofd te kunnen bieden. In 
het bijzonder, met het oog op het 
aanpakken van klimaatverandering, die 
voor verschillende regio's een 
verschillend risico vormt, dienen fondsen 
geconcentreerd te zijn op preventieve en 
mitigerende maatregelen. Elke nieuwe 
investering die gedaan wordt met 
ondersteuning van de fondsen die vallen 
onder de Verordening inzake 
gemeenschappelijke bepalingen, dient van 
een dergelijke aard te zijn dat deze van 
nature bestand is tegen de impact van 
klimaatverandering en natuurrampen.
(Neemt paragraaf 1.2.3 over van de tekst 
van het amendement van de rapporteurs 
over het GSK, maar voegt een verwijzing 
toe aan het feit dat klimaatverandering 
voor verschillende regio's een verschillend 
risico vormt).

Or. en

Amendement 1898
Oldřich Vlasák
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Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.3 Lidstaten dienen alle beschikbare 
beleidsinstrumenten van de Europese 
Unie te gebruiken teneinde de 
gecompliceerde uitdagingen waar zij voor 
staan goed het hoofd te kunnen bieden. In 
het bijzonder, met het oog op het 
aanpakken van klimaatverandering, 
dienen fondsen geconcentreerd te zijn op 
preventieve en mitigerende maatregelen.
Elke nieuwe investering die gedaan wordt 
met ondersteuning van de fondsen die 
vallen onder de Verordening inzake 
gemeenschappelijke bepalingen, dient van 
een dergelijke aard te zijn dat deze van 
nature bestand is tegen de impact van 
klimaatverandering en natuurrampen.

Or. en

Motivering

Zij zijn lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de programmering. Zij kunnen dan binnen 
hun eigen institutionele en grondwettelijke systeem beslissen over elke instantie die 
verantwoordelijk is voor programmering of geïntegreerde benadering.

Amendement 1899
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.3 Lidstaten en regio's dienen alle 
beschikbare beleidsinstrumenten van de 
Europese Unie te gebruiken teneinde de 
gecompliceerde uitdagingen waar zij voor 
staan goed het hoofd te kunnen bieden. In 
het bijzonder, met het oog op het 
aanpakken van klimaatverandering, 



AM\904624NL.doc 19/110 PE491.163v01-00

NL

dienen fondsen geconcentreerd te zijn op 
energiebesparing en op preventieve en 
mitigerende maatregelen; om het verlies 
aan biodiversiteit aan te pakken dienen de 
fondsen geconcentreerd te zijn op 
preventieve en herstelmaatregelen. Elke 
nieuwe investering die gedaan wordt met 
ondersteuning van de fondsen die vallen 
onder de Verordening inzake 
gemeenschappelijke bepalingen, dient in 
hoge mate efficiënt te zijn met betrekking 
tot energie en hulpbronnen en van een 
dergelijke aard te zijn dat deze van nature 
bestand is tegen de impact van 
klimaatverandering en natuurrampen.
Voorts dienen de SMB's (Strategische 
MilieuBeoordelingen) van programma's 
ook een impactevaluatie op klimaat en 
biodiversiteit in te houden, inclusief een 
meting van de CO2 emissies van het 
programma.

Or. en

Motivering

Naast het bijhouden van de uitgaven die verband houden met het klimaat, is het noodzakelijk 
de mitigatie van de klimaatimpact horizontaal te incorporeren binnen alle programma's, als 
middel om de kwaliteit van de investering te waarborgen met betrekking tot 
mitigatiedoelstellingen van de klimaatimpact van de Europese Unie. Teneinde duurzame 
ontwikkeling te waarborgen, is het uitvoeren van een impactevaluatie op klimaat en 
biodiversiteit noodzakelijk en ook de meest haalbare weg om te voorkomen dat investeringen 
die een negatieve impact hebben tenuitvoer worden gelegd, waardoor de kwaliteit van het 
Cohesiebeleid wordt verhoogd. Bovendien is impact op het klimaat eenvoudig meetbaar en 
bestaat een heldere methodologie al, waardoor een transparante evaluatie van het 
programma mogelijk is.

Amendement 1900
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.4 Het Europees Fonds voor Regionale 
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Ontwikkeling (EFRO) en het 
Cohesiefonds (CF) dienen voort te gaan 
met het doen van grote investeringen in de 
infrastructuur van de lidstaten om te 
voldoen aan de eisen van de 
Kaderrichtlijn water en overige relevante 
richtlijnen. Omdat technologische 
oplossingen, met het doel om bij te dragen 
aan duurzame acties, bestaan en nieuwe 
oplossingen opkomen, dient het EFRO 
voort te gaan met het bieden van 
ondersteuning aan onderzoek op dit 
gebied. Zulke ondersteuning dient de 
aanvulling van maatregelen die vallen 
onder Horizon 2020 tot doel te hebben.
Financiering voor biodiversiteitsacties 
kan beschikbaar worden gesteld via het 
Elfpo en het EFMZV. Het Elfpo kan ook 
worden gebruikt om ondersteuning te 
verlenen aan landbeheerders waar 
verplichte milieueisen gebiedsspecifieke 
nadelen tot gevolg hebben.

Or. en

Motivering

Zij zijn lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de programmering. Zij kunnen dan binnen 
hun eigen institutionele en grondwettelijke systeem beslissen over elke instantie die 
verantwoordelijk is voor programmering of geïntegreerde benadering.

Amendement 1901
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.4 Indien het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het 
Cohesiefonds (CF) het doen van grote 
investeringen in de infrastructuur van de 
lidstaten en de regio's ondersteunen, 
dienen deze investeringen te voldoen aan 
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de eisen van de Kaderrichtlijn water en 
overige relevante richtlijnen. Het beginsel 
'de vervuiler betaalt' is ook van toepassing 
op financiering voor activiteiten die 
mogelijk schadelijk zijn voor het milieu, 
in het bijzonder op de financiering van 
infrastructuur. In dergelijke gevallen 
dient alleen te worden voorzien in 
financiering indien het belasten van de 
gebruiker en de internalisering van 
externe invloeden de kosten van de 
investering en de kosten van enig 
veroorzaakte schade niet dekken.
[1]...........Richtlijn 2000/60/EC van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2000.
(Veranderingen en toegevoegde zin aan 
1.2.4)

Or. en

Amendement 1902
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.4 Het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en het 
Cohesiefonds (CF) dienen voort te gaan 
met het doen van grote investeringen in de 
infrastructuur van de lidstaten en de 
regio's om te voldoen aan de eisen van de 
Kaderrichtlijn water en overige relevante 
richtlijnen. Omdat technologische 
oplossingen, met het doel om bij te dragen 
aan duurzame acties, bestaan en nieuwe 
oplossingen opkomen, dient het EFRO 
voort te gaan met het bieden van 
ondersteuning aan onderzoek op dit 
gebied. Zulke ondersteuning dient de 
aanvulling van maatregelen die vallen 
onder Horizon 2020 tot doel te hebben.
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Financiering voor biodiversiteitsacties 
kan beschikbaar worden gesteld via het 
Elfpo en het EFMZV. Het Elfpo kan ook 
worden gebruikt om ondersteuning te 
verlenen aan duurzaam beheer van 
natuurlijke hulpbronnen, om overdracht 
van kennis en innovatie aan te moedigen, 
het concurrentievermogen van de 
landbouw te vergroten met inbegrip van 
de ontwikkeling van landelijke gebieden.

Or. en

Amendement 1903
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.4 Het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en het 
Cohesiefonds (CF) dienen voort te gaan 
met het ondersteunen van investeringen 
in de infrastructuur van de lidstaten en de 
regio's om te voldoen aan de eisen van de 
milieuverworvenheden (bijvoorbeeld de 
Kaderrichtlijn water, natuur, afval en 
overige relevante richtlijnen). Omdat 
technologische en niet-technologische 
oplossingen, gebaseerd op het ecosysteem, 
met het doel om bij te dragen aan 
duurzame acties, bestaan en nieuwe 
oplossingen opkomen, dient het EFRO 
voort te gaan met het bieden van 
ondersteuning aan onderzoek op dit 
gebied. Zulke ondersteuning dient de 
aanvulling van maatregelen die vallen 
onder Horizon 2020 tot doel te hebben.
Financiering voor biodiversiteitsacties, 
zoals vereist door geprioriteerde 
actiekaders, kan beschikbaar worden 
gesteld via de fondsen die vallen onder de 
Verordening inzake gemeenschappelijke 
bepalingen. Het Elfpo kan ook worden 
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gebruikt om ondersteuning te verlenen 
aan landbeheerders waar verplichte 
milieueisen gebiedsspecifieke nadelen tot 
gevolg hebben.

Or. en

Motivering

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gaat niet alleen over grote 
investeringen en nieuwe benaderingen voor oplossingen die gebaseerd zijn op het ecosysteem 
op het gebied van klimaat, en slimme technologieën hebben niet alleen te maken met 
infrastructuur en technologie. De biodiversiteitsstrategie van de Europese Unie vlagt uit dat 
alle fondsen bijdragen aan de financiering van biodiversiteit. Daarom dienen alle MVO-
fondsen ervoor te zorgen dat er wordt geïnvesteerd in biodiversiteit.

Amendement 1904
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.4 Het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en het 
Cohesiefonds (CF) dienen voort te gaan 
met het doen van grote investeringen in de 
infrastructuur van de lidstaten en de 
regio's om te voldoen aan de eisen van de 
Kaderrichtlijn water en overige relevante 
richtlijnen. Omdat technologische 
oplossingen, met het doel om bij te dragen 
aan duurzame acties, bestaan en nieuwe 
oplossingen opkomen, dient het EFRO 
voort te gaan met het bieden van 
ondersteuning aan onderzoek op dit 
gebied. Financiering voor 
biodiversiteitsacties kan beschikbaar 
worden gesteld via het Elfpo en het 
EFMZV. Het Elfpo kan ook worden 
gebruikt om ondersteuning te verlenen 
aan landbeheerders waar verplichte 
milieueisen gebiedsspecifieke nadelen tot 
gevolg hebben.
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Or. en

Motivering

Schrapping van: Zulke ondersteuning dient de aanvulling van maatregelen die vallen onder 
Horizon 2020 tot doel te hebben.

Amendement 1905
Guido Milana, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

NL 1.2.4 bis Het EFMZV helpt bij het 
bereiken van de groei-, banen- en 
duurzaamheidsdoelstellingen van het 
hervormde Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid (GVB) en ondersteunt de 
tenuitvoerlegging van het Geïntegreerd 
Maritiem Beleid (GMB) van de Europese 
Unie. Het EFMZV kan duurzame 
visserijbedrijven en watercultuur 
financieren, bijdragen aan duurzame 
mariene ecosystemen met inbegrip van 
territoriale ontwikkeling en beheer.

Or. en

Amendement 1906
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.5 Het voortzetten van duurzame 
ontwikkeling dient geen technische 
exercitie te zijn. Teneinde ervoor te zorgen
dat deze doelstelling wordt gemainstreamd  
in de werking van de fondsen, die ter 
plaatse vallen onder de Verordening 
inzake gemeenschappelijke bepalingen, 
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dienen de bestuurlijke autoriteiten deze 
doelstelling consistent in acht te nemen 
gedurende de levenscyclus van het 
programma, en dienen zij de 
terugdringing van schadelijke effecten 
voor het milieu van interventies actiever te 
benaderen door onder andere het 
ondernemen van de volgende acties:
a) het richten van de investeringen op de 
opties die het meest efficiënt met de 
hulpbronnen omgaan,
b)het zorgvuldig afwegen van de 
noodzaak van investeringen waar deze 
investeringen een significant negatief 
effect hebben op het milieu,
c) het innemen van een lange 
termijnperspectief wanneer de 
'levenscycluskosten van alternatieve 
investeringsmethoden worden vergeleken,
(Neemt over paragraaf 1.2.5 van de 
Bijlage voorgesteld in het amendement van 
de rapporteur over het GSK; schrappen 
van punt d) (toenemende gebruikmaking 
van groene openbare aanbestedingen))

Or. en

Motivering

In crisistijden kan een kostenefficiënte openbare aanbesteding in sommige gevallen mogelijk 
verstandiger zijn dan een in de eerste plaats groene openbare aanbesteding.

Amendement 1907
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.5 - punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de gebruikmaking van groene openbare 
aanbestedingen.
(het woord “toenemende” verwijderd in 
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paragraaf 1.2.5, punt d))

Or. en

Amendement 1908
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.5 bis Evaluatie van de duurzaamheid 
van investeringen met betrekking tot het 
milieu dient te worden uitgevoerd op basis 
van duidelijk gedefinieerde 
milieuduurzaamheidscriteria, met name 
voor sectoren die een hoog verbruik 
kennen van natuurlijke hulpbronnen of 
een sterk effect hebben op het klimaat en 
de biodiversiteit (transport, infrastructuur, 
afval, energie -vooral het gebruik van 
biomassa, enz.).

Or. en

Motivering

Duurzaamheidscriteria van investeringen zijn noodzakelijk om schadelijke investeringen te 
voorkomen. De ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten bijvoorbeeld kan 
contraproductief zijn aan de biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Unie, indien deze 
projecten op gebrekkige wijze zijn ontworpen en tenuitvoer gelegd. Het is daarom 
noodzakelijk om bindende regels vast te stellen voor hun ingebruikneming. 
Duurzaamheidscriteria stellen de Europese Unie in staat om consistentie te bereiken tussen 
de veelheid aan doelstellingen en contraproductieve investeringen te voorkomen.

Amendement 1909
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.2 – Paragraaf 1.2.5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.5 bis Duurzaam beheer van 
biodiversiteit en ecosystemen dient te 
worden bevorderd, met name in de 
ultraperifere regio's.

Or. en

Amendement 1910
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.3 – Paragraaf 1.3.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3.1 Lidstaten en regio's dienen passende 
maatregelen te nemen om ongelijkheid 
weg te nemen en elke discriminatie 
gebaseerd op geslacht, raciale of etnische 
afkomst, religie of geloof, handicap, 
leeftijd, of sexuele geaardheid of 
geslachtsidentiteit te voorkomen, tijdens 
alle fasen van de tenuitvoerlegging van de 
fondsen die vallen onder de Verordening 
inzake gemeenschappelijke bepalingen.
(wijzigingen aan 1.3.1)

Or. en

Amendement 1911
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.3 – Paragraaf 1.3.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3.1 Lidstaten en regio's dienen hun 
inspanningen te verhogen om 
ongelijkheid weg te nemen en de 
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gelijkheid tussen mannen en vrouwen te 
bevorderen, evenals te strijden tegen 
discriminatie gebaseerd op geslacht, 
raciale of etnische afkomst, religie of 
geloof, handicap, leeftijd of sexuele 
geaardheid, tijdens alle fasen van de 
tenuitvoerlegging van de fondsen die 
vallen onder de Verordening inzake 
gemeenschappelijke bepalingen.

Or. en

Motivering

De details van de tenuitvoerlegging van de fondsen dienen open te blijven voor de lidstaten en 
de regio's, gebaseerd op hun voortgangsniveau in de waarborging van gelijkheid.

Amendement 1912
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.3 – Paragraaf 1.3.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3.2 Lidstaten dienen de doelstelling van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
voort te zetten en dienen passende 
maatregelen te nemen om elke 
discriminatie te voorkomen tijdens de 
voorbereiding, tenuitvoerlegging, meting 
en evaluatie van acties in de 
programma's, die mede worden 
gefinancierd door de fondsen die vallen 
onder de Verordening inzake 
gemeenschappelijke bepalingen, en de 
acties om met dit beginsel rekening te 
houden in de programma's helder te 
benoemen. Obstakels voor vrouwen om te 
participeren op de arbeidsmarkt dienen 
daarom te worden beoordeeld en te 
worden aangepakt.

Or. en
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Motivering

Elke actie dient te worden genomen gebaseerd op beoordelingen en analyse.

Amendement 1913
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.3 – Paragraaf 1.3.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3.3 Lidstaten en regio's dienen de 
doelstelling van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen voort te zetten, zoals 
uiteengezet in Artikel 8 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VwEU), en ervoor te zorgen dat 
deze doelstelling wordt gemainstreamd in 
de voorbereiding, tenuitvoerlegging, 
meting en evaluaties van acties onder alle 
fondsen, die vallen onder de Verordening 
inzake gemeenschappelijke bepalingen, 
en ervoor te zorgen dat het 
geslachtsperspectief als bindend beginsel 
wordt geïntegreerd. Het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) en het 
Cohesiefonds (CF) dienen expliciet te 
specificeren welke de verwachte bijdrage 
is van deze fondsen aan 
geslachtsgelijkheid, door tot in detail 
doelstellingen en instrumenten vast te 
stellen. Geslachtsanalyse dient te worden 
meegenomen in de analyse van de 
doelstellingen van de interventie.
Meetsystemen en gegevensverzameling 
zijn eveneens essentieel om een helder 
beeld te schetsen van hoe de programma's 
voldoen aan doelstellingen met betrekking 
tot geslachtsgelijkheid. Vooruitgang dient 
te worden aangetoond door de toepassing 
van horizontale indicatoren. De deelname 
in het partnerschap van de relevante 
instanties, die verantwoordelijk zijn voor 
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de bevordering van geslachtsgelijkheid, 
dient te worden gewaarborgd. Het wordt 
sterk aanbevolen om permanente 
structuren te organiseren, of expliciet een 
functie toe te wijzen aan bestaande 
structuren, om advies te geven met 
betrekking tot geslachtsgelijkheid, 
teneinde te voorzien in de noodzakelijke 
expertise in de voorbereiding, 
tenuitvoerlegging, meting en evaluatie 
van programma's.

Meer deelname van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, zowel als werkgevers als 
werknemers, zou de economie van de 
Europese Unie versterken. Het 
deblokkeren van het potentieel voor een 
dergelijke toename in activiteit, door het 
vergroten van de werkgelegenheidsgraad 
voor vrouwen, is cruciaal voor het halen 
van de werkgelegenheidsdoelstellingen 
van Europa 2020. Obstakels voor 
vrouwen om te participeren op de 
arbeidsmarkt dienen daarom volledig te 
worden aangepakt. Lidstaten en regio's 
dienen te waarborgen dat, in aanvulling 
op het ESF, het EFRO, het Cohesiefonds 
(CF), het Elfpo en het EFMZV eveneens 
activiteiten financieren die de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen bevorderen, bijdragen aan het 
bereiken van een passende balans tussen 
werk en gezinsleven, en de kansen van 
vrouwen als ondernemers bevorderen.
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(Toevoeging van het eerste blok zinnen aan 
het begin van 1.3.3)

Or. en

Amendement 1914
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.3 – Paragraaf 1.3.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3.3 Meer deelname van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, zowel als werkgevers als 
werknemers, zou de economie van de 
Europese Unie versterken. Het 
deblokkeren van het potentieel voor een 
dergelijke toename in activiteit, door het 
vergroten van de werkgelegenheidsgraad 
voor vrouwen, is cruciaal voor het halen 
van de werkgelegenheidsdoelstellingen 
van Europa 2020 van 75% 
werkgelegenheidsgraad voor mannen en 
vrouwen. Obstakels voor vrouwen om te 
participeren op de arbeidsmarkt dienen 
daarom volledig te worden aangepakt 
door, onder meer, terugdringing van de 
arbeidsmarktsegmentatie per beroep en 
sector door, onder andere, het 
aanmoedigen van een betere participatie 
van vrouwen op het gebied van R & D en 
inclusief vrouwelijke werknemers in 
training en beroepsopleiding in 'groene 
banen'; lidstaten en regio's dienen met 
specifieke acties te waarborgen dat, in 
aanvulling op het ESF, het EFRO, het 
Cohesiefonds (CF), het Elfpo en het 
EFMZV eveneens activiteiten financieren 
die de economische onafhankelijkheid 
van vrouwen bevorderen, bijdragen aan 
het bereiken van een passende balans 
tussen werk en gezinsleven, en de kansen 
van vrouwen als ondernemers bevorderen.
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(Wijzigingen aan het tweede gedeelte van 
paragraaf 1.3.3)

Or. en

Amendement 1915
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.3 – Paragraaf 1.3.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3.3 Meer deelname van vrouwen, op 
gelijke voet met mannen, op de 
arbeidsmarkt, zowel als werkgevers als 
werknemers, zou de economie van de 
Europese Unie versterken. Het 
deblokkeren van het potentieel voor een 
dergelijke toename in activiteit, door het 
vergroten van de werkgelegenheidsgraad 
voor vrouwen, is cruciaal voor het halen 
van de werkgelegenheidsdoelstellingen 
van Europa 2020. Obstakels voor 
vrouwen om te participeren op de 
arbeidsmarkt dienen daarom volledig te 
worden aangepakt. Lidstaten en regio's 
dienen te waarborgen dat, in aanvulling 
op het ESF, het EFRO, het Cohesiefonds 
(CF), het Elfpo en het EFMZV eveneens 
activiteiten financieren die de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen bevorderen, bijdragen aan het 
bereiken van een passende balans tussen 
werk en privéleven en gezinsleven, en de 
kansen van vrouwen als ondernemers 
bevorderen.
(Neemt paragraaf 1.3.3 over van de tekst 
van het amendement van de rapporteurs 
over het GSK, maar voegt een verwijzing 
toe aan het feit dat deelname van vrouwen 
op de arbeidsmarkt dient te worden 
bewerkstelligd op gelijke voet met 
mannen).
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Or. en

Amendement 1916
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.3 – Paragraaf 1.3.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3.3 Meer deelname van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, zowel als werkgevers als 
werknemers, zou de economie van de 
Europese Unie versterken. Het 
deblokkeren van het potentieel voor een 
dergelijke toename in activiteit, door het 
vergroten van de werkgelegenheidsgraad 
voor vrouwen, is cruciaal voor het halen 
van de werkgelegenheidsdoelstellingen 
van Europa 2020.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt rekening met het feit dat het versterken van de deelname van vrouwen 
op de arbeidsmarkt in het licht moet worden bezien van de voorzieningen met betrekking tot 
de thematische concentraties voor het ESF, dat het aantal investeringsprioriteiten beperkt, in 
het bijzonder gezien de bescherming tegen sociale insluiting. Dit amendement adviseert om de 
aspiratie vast te houden maar laat de details open aan de lidstaten en de regio's.

Amendement 1917
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.3 – Paragraaf 1.3.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3. Bevordering van gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen en non-discriminatie
1.3.1 Lidstaten dienen hun inspanningen 
te verhogen om ongelijkheid weg te 
nemen en de gelijkheid tussen mannen en 
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vrouwen te bevorderen, evenals te strijden 
tegen discriminatie gebaseerd op geslacht, 
raciale of etnische afkomst, religie of 
geloof, handicap, leeftijd of sexuele 
geaardheid, tijdens alle fasen van de 
tenuitvoerlegging van de fondsen die 
vallen onder de Verordening inzake 
gemeenschappelijke bepalingen.
1.3.2 Lidstaten dienen de doelstelling van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
voort te zetten en dienen passende 
maatregelen te nemen om elke 
discriminatie te voorkomen tijdens de 
voorbereiding, tenuitvoerlegging, meting 
en evaluatie van acties in de 
programma's, die mede worden 
gefinancierd door de fondsen die vallen 
onder de Verordening inzake 
gemeenschappelijke bepalingen, en de 
acties om met dit beginsel rekening te 
houden in de programma's helder te 
benoemen. Obstakels voor vrouwen om te 
participeren op de arbeidsmarkt dienen 
daarom te worden beoordeeld en te 
worden aangepakt.
1.3.3 Meer deelname van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, zowel als werkgevers als 
werknemers, zou de economie van de 
Europese Unie versterken. Het 
deblokkeren van het potentieel voor een 
dergelijke toename in activiteit, door het 
vergroten van de werkgelegenheidsgraad 
voor vrouwen, is cruciaal voor het halen 
van de werkgelegenheidsdoelstellingen 
van Europa 2020.
(Schrapping van paragraaf 1.3.4 van de 
tekst van de rapporteurs.)

Or. en

Amendement 1918
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda
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Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.3 – Paragraaf 1.3.4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3.4 bis Het advies, dat uitgaat van de 
instanties voor gelijkheid, over de 
programma's voor het ESF, het EFRO en 
het Cohesiefonds (CF) dient zich te 
richten op de waarborging dat alle 
noodzakelijke voorzieningen voor de 
bevordering van geslachtsgelijkheid 
aanwezig zijn. Bovendien wordt de 
betrokkenheid van instanties voor 
gelijkheid, of andere organisaties die 
actief zijn op het gebied van het bestrijden 
van discriminatie, sterk aanbevolen 
teneinde te voorzien in de noodzakelijke 
expertise in de voorbereiding, meting en 
evaluatie van de fondsen.

Or. en

Amendement 1919
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.4 – Paragraaf 1.4.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4.1 Alle producten en diensten die 
worden aangeboden aan het publiek en 
mede worden gefinancierd door de 
fondsen die vallen onder de Verordening 
inzake gemeenschappelijke bepalingen 
dienen toegankelijk te zijn.
Toegankelijkheid, in het bijzonder tot de 
bebouwde omgeving, transport, 
informatie- en communicatietechnologie, 
is essentieel voor de doelstelling om 
minder begunstigde groepen in te sluiten, 
inclusief personen met beperkte mobiliteit 
en personen met een handicap, waarbij in 
het bijzonder rekening gehouden dient te 
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worden met de VN Conventie over 
Personen met een handicap, van kracht 
sinds 3 mei 2008 en het EU-beleid om de 
VN-Conventie tenuitvoer te leggen.
(Veranderingen en toevoegingen aan 1.4.1)

Or. en

Amendement 1920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.4 – Paragraaf 1.4.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4.2 Het is van cruciaal belang om op 
passende wijze de noden van diegenen, die 
het verst verwijderd zijn van de 
arbeidsmarkt, aan te pakken, mensen met 
een handicap, migranten, vluchtelingen 
en asielzoekers, daklozen, en andere 
groepen met risico's op armoede, 
kinderen en jongeren, bejaarden, etnische 
minderheden en andere minder 
begunstigde groepen, teneinde hen in 
staat te stellen beter te integreren in de 
arbeidsmarkt en volledig deel te nemen 
aan de maatschappij.
(wijzigingen aan 1.4.2)

Or. en

Amendement 1921
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.4 – Paragraaf 1.4.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4.2 bis Met het oog op het behalen van 
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deze doelstellingen is het belangrijk om 
passende maatregelen te nemen om de 
toegankelijkheid te waarborgen voor 
personen met een handicap, tijdens de 
voorbereiding en tenuitvoerlegging van 
programma's en acties die mede 
gefinancierd worden door de fondsen die 
vallen onder de Verordening inzake 
gemeenschappelijke bepalingen.

Or. en

Amendement 1922
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.4 – Paragraaf 1.4.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4.3 Om de doelstellingen van de EU 
2020 Strategie te halen, dienen lidstaten 
en regio's voort te gaan met het 
bevorderen van sociale cohesie, op gelijke 
voet met economische en territoriale 
cohesie, over alle regio's van de Europese 
Unie. Voor elke categorie regio's wordt 
een minimumaandeel voor het ESF 
ingesteld in overeenstemming met artikel 
84, lid 3 van Verordening (EU) nr. 
(...Verordening inzake 
gemeenschappelijke bepalingen), wat 
resulteert in een minimum algemeen 
aandeel voor het ESF van 25% van het 
budget dat is toegewezen aan 
cohesiebeleid (exclusief de Connecting 
Europe-faciliteit).
(Toevoeging van de laatste zin aan het eind 
van paragraaf 1.4.3)

Or. en
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Amendement 1923
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Afdeling 1.4 – Paragraaf 1.4.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

NL 1.4.3 bis Aanpassing huisvesting om 
de doelstellingen van Europe 2020 te 
vervullen, in het bijzonder in minder 
begunstigde districten en in historische
centra.

Or. en

Amendement 1924
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.4 – lid 1.4.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4.3 bis De lidstaten en regio’s nemen 
passende maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van de door 
de onder het GSK vallende fondsen 
medegefinancierde programma's en 
activiteiten in acht wordt genomen, en 
brengen positieve acties tot stand, die door 
de onder het GSK vallende fondsen 
worden ondersteund ter bevordering van 
gelijke kansen.

Or. en

Motivering

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van programma’s moet de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap gewaarborgd zijn, evenals de bevordering van gelijke kansen.
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Amendement 1925
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.5 – lid 1.5.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.5.1 Aanpassing aan demografische 
veranderingen is een van de belangrijkste 
uitdagingen waarmee de lidstaten en 
regio’s de komende decennia zullen 
worden geconfronteerd. De combinatie 
van een kleinere beroepsbevolking en een 
hoger percentage gepensioneerden zal, 
evenals de problemen rond 
bevolkingsspreiding, extra druk leggen op 
de welzijnsstelsels van de lidstaten en 
daarmee op het concurrentievermogen 
van de Unie.
(Neemt punt 1.5.1 van het amendement van 
de rapporteur over de GSK-fondsen over, 
maar voegt een verwijzing toe naar het feit 
dat de problemen in verband met 
bevolkingsspreiding concrete problemen 
zijn.)

Or. en

Amendement 1926
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.5 – lid 1.5.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.5.2 Demografische veranderingen 
brengen nieuwe uitdagingen aan het licht 
en daarom moeten de demografische 
ontwikkelingen worden geanalyseerd, 
bestudeerd en opgevangen, met name op 
regionaal en lokaal niveau, waar 
verschillende ontwikkelingstrends 
duidelijk blijken. De lidstaten en regio’s 
benutten op gepaste wijze de onder het 
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GSK vallende fondsen om 
maatwerkstrategieën te ontwikkelen ter 
bestrijding van demografische problemen 
en om mogelijkheden te scheppen voor de 
ontwikkeling van de 'grijze economie'.

Or. en

Motivering

De woorden “vertrouwen op” zijn te sterk en weerspiegelen niet de nationale middelen die op 
dit doel gericht zijn en die in veel gevallen veel omvangrijker zijn dan de uit de GSK-fondsen 
ontvangen bedragen.

Amendement 1927
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.5 – lid 1.5.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.5.3 De lidstaten gebruiken de onder het 
GSK vallende fondsen om maatregelen te 
nemen ter bevordering van de integratie 
van alle leeftijdsgroepen, waaronder 
verbetering van de werkgelegenheid voor 
ouderen, die mensen, gemeenschappen en 
overheidsbegrotingen vele voordelen 
opleveren. Optimale benutting van alle 
bestaande menskracht, ook werkloze 
jongeren, is de onmiddellijke opgave voor 
de bijdrage van de onder het GSK 
vallende fondsen tot maximalisering van 
ieders potentieel door een actief 
insluitingsbeleid, evenals betere 
toegankelijkheid, toereikendheid en 
kwaliteit van de structuren voor onderwijs 
en sociale ondersteuning. Investeringen 
in de infrastructuren van de 
gezondheidszorg dienen hetzelfde doel, te 
weten een langdurig en gezond werkend 
leven voor alle burgers van de Unie.

Or. en
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Motivering

De voorgestelde formulering legt de nadruk niet uitsluitend op werkgelegenheid voor 
ouderen, maar ook op andere maatregelen om de toegang tot de arbeidsmarkt te verbeteren, 
ook voor werkloze jongeren.

Amendement 1928
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.5 – lid 1.5.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.5.4 Bij de opstelling van hun 
programma’s nemen de lidstaten de 
langdurige uitdagingen van de 
demografische veranderingen in 
aanmerking. Zij kunnen in de regio’s die 
het zwaarst worden getroffen door 
demografische veranderingen, strategieën 
aanwijzen om:
a) demografische vernieuwing te 
ondersteunen met betere omstandigheden 
voor gezinnen en een betere afstemming 
van werk en gezinsleven;
b) de werkgelegenheid te vergroten en de 
productiviteit en de economische 
resultaten te verbeteren door te investeren 
in onderwijs en onderzoek;
c) zich, voor zover toepasselijk, te 
concentreren op de toereikendheid en 
kwaliteit van opleiding en onderwijs en 
structuren voor sociale ondersteuning; en
d) kosteneffectieve verlening van 
gezondheidszorg, sociale en langdurige 
zorg te waarborgen, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur.

Or. en

Motivering

De wettelijke reikwijdte en de beginselen van thematische concentratie dienen in aanmerking 
te worden genomen. Er mag geen verplichting worden geïntroduceerd die in de tekst van de 
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verordening zelf niet voorkomt. In de amendementen onder a) tot en met d) worden de 
maatregelen helderder gespecificeerd.

Amendement 1929
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.5 – lid 1.5.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.5.4 Bij de opstelling van hun 
programma’s nemen de lidstaten de 
uitdagingen van de demografische 
veranderingen op lange termijn in 
aanmerking. Zij moeten in de regio’s die 
het zwaarst worden getroffen door 
demografische veranderingen, 
maatregelen aanwijzen om:
a) demografische vernieuwing te 
ondersteunen met betere omstandigheden 
voor gezinnen en een betere afstemming 
van werk en gezinsleven;
b) de werkgelegenheid te vergroten en de 
productiviteit en de economische 
resultaten te verbeteren door te investeren 
in onderwijs, onderzoek en innovatie;
c) zich te concentreren op de 
toereikendheid en kwaliteit van onderwijs, 
sociale bescherming en structuren voor 
sociale ondersteuning;
en
d) kosteneffectieve verlening van 
gezondheidszorg, sociale diensten en 
langdurige zorg te waarborgen, met 
inbegrip van investeringen in 
infrastructuur.
(Neemt punt 1.5.4 van het amendement van 
de rapporteur over de GSK-fondsen over, 
maar voegt een verwijzing toe naar 
investeringen in innovatie en naar sociale 
bescherming.)
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Or. en

Amendement 1930
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.5 – lid 1.5.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.5.4 Bij de opstelling van hun 
programma’s nemen de lidstaten de 
uitdagingen van de demografische 
veranderingen op lange termijn in 
aanmerking. Zij moeten in de regio’s die 
het zwaarst worden getroffen door 
demografische veranderingen, 
maatregelen aanwijzen om:
a) demografische vernieuwing te 
ondersteunen met betere omstandigheden 
voor gezinnen en een betere balans tussen 
werk en gezinsleven;
b) de werkgelegenheid te vergroten en de 
productiviteit en de economische 
resultaten te verbeteren door te investeren 
in onderwijs en onderzoek;
c) zich te concentreren op de 
toereikendheid en kwaliteit van onderwijs 
en structuren voor sociale ondersteuning;
en
d) kosteneffectieve verlening van 
gezondheidszorg en langdurige zorg te 
waarborgen, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur.
(Andere woorden in punt 1.5.4, onder a))

Or. en

Amendement 1931
Victor Boştinaru
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Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.5 – lid 1.5.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.5.4 Bij de opstelling van hun 
programma’s nemen de lidstaten de 
uitdagingen van de demografische 
veranderingen op lange termijn in 
aanmerking. Zij moeten in de regio’s die 
het zwaarst worden getroffen door 
demografische veranderingen, 
maatregelen aanwijzen om:
a) demografische vernieuwing te 
ondersteunen met betere omstandigheden 
voor gezinnen en een betere balans tussen 
werk en gezinsleven;
b) de werkgelegenheid te vergroten en de 
productiviteit en de economische 
resultaten te verbeteren door te investeren 
in onderwijs en onderzoek;
c) zich te concentreren op de 
toereikendheid en kwaliteit van onderwijs, 
sociale bescherming en structuren voor 
sociale ondersteuning;
en
d) kosteneffectieve verlening van 
gezondheidszorg, sociale diensten en 
langdurige zorg te waarborgen, met 
inbegrip van investeringen in 
infrastructuur.

Or. en

Amendement 1932
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.5 – lid 1.5.4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) verlening van gezondheidszorg en 
langdurige zorg te waarborgen, met 
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inbegrip van investeringen in 
infrastructuur.

Or. en

Motivering

Het woord "kosteneffectieve" wordt geschrapt.

Amendement 1933
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 – lid 1.6.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.2 In dit verband maken de onder het 
GSK vallende fondsen het mogelijk om de 
krachten van verschillende EU-fondsen te 
bundelen tot geïntegreerde pakketten die 
op maat zijn gemaakt voor specifieke 
lokale en regionale behoeften. Deze 
instrumenten zijn geïntegreerde 
territoriale investeringen, 
gemeenschappelijk geleide lokale 
ontwikkeling, geïntegreerde programma’s 
en gemeenschappelijke actieplannen.

Or. en

Motivering

De in deze verordening aangeboden instrumenten moeten worden gespecificeerd.

Amendement 1934
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 – lid 1.6.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.2 In dit verband maken de onder het 
GSK vallende fondsen het mogelijk om de 
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krachten van verschillende EU-fondsen te 
bundelen tot geïntegreerde pakketten die 
op maat zijn gemaakt voor specifieke 
lokale, territoriale en regionale behoeften.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om de territoriale dimensie toe te voegen.

Amendement 1935
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 – lid 1.6.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.2 bis Om volledig te voldoen aan het 
beginsel van territoriale samenhang, moet 
de geïntegreerde benadering van de 
bevordering van slimme, duurzame en 
inclusieve groei de rol weerspiegelen van 
steden, plattelandsgebieden, visserij- en 
kustgebieden, gebieden met specifieke 
geografische of demografische 
problemen, en rekening houden met de 
specifieke uitdagingen van de perifere 
regio’s, de meest noordelijke regio's met 
een zeer geringe bevolkingsdichtheid, 
alsmede insulaire, grensoverschrijdende 
en berggebieden. Ook moet zij ingaan op 
stedelijk-rurale verbanden in termen van 
de toegang tot betaalbare en goede 
infrastructuren en diensten.

Or. en

Motivering

Het amendement voegt één punt (1.6.2 nieuw) toe aan punt 1.6 van de bijlage zoals 
voorgesteld in de amendementen van de rapporteur over het GSK.
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Amendement 1936
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 – lid 1.6.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.3 Bij de ontwikkeling van hun 
strategieën en programma’s met het oog 
op het aanwijzen van de meest geschikte 
interventies, besteden de lidstaten en 
regio’s bijzondere aandacht aan 
overwegende territoriale, structurele en 
institutionele aspecten, zoals de 
verbindingsmogelijkheden van de regio in 
kwestie, werkgelegenheidspatronen en 
arbeidsmobiliteit, grensoverschrijdende 
verbindingen, stedelijk-rurale verbanden, 
lokale afhankelijkheden tussen 
verschillende sectoren, cultureel erfgoed, 
vergrijzing en demografische 
verschuivingen, enzovoort.
(Neemt punt 1.6.3 van de bijlage over, 
zoals voorgesteld in de amendementen van 
de rapporteur over het GSK, met 
toevoeging van grensoverschrijdende 
verbindingen.)

Or. en

Amendement 1937
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 – lid 1.6.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.3 Bij de ontwikkeling van hun 
strategieën en programma’s met het oog 
op het aanwijzen van de meest geschikte 
interventies, besteden de lidstaten en 
regio’s bijzondere aandacht aan 
overwegende territoriale, structurele en 
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institutionele aspecten, zoals de 
verbindingsmogelijkheden van de regio in 
kwestie, werkgelegenheidspatronen en 
arbeidsmobiliteit, grensoverschrijdende 
verbindingen, stedelijk-rurale verbanden 
en duurzame ontwikkeling, lokale 
afhankelijkheden tussen verschillende 
sectoren, cultureel erfgoed, vergrijzing en 
demografische verschuivingen, enzovoort.
(Wijzigingen in 1.6.3.)

Or. en

Amendement 1938
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 – lid 1.6.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.3 Bij de ontwikkeling van hun 
strategieën en programma’s met het oog 
op het aanwijzen van de meest geschikte 
interventies, besteden de lidstaten samen 
met de regio’s en lokale overheden 
bijzondere aandacht aan overwegende 
territoriale, structurele en institutionele 
aspecten, zoals de 
verbindingsmogelijkheden van het 
grondgebied in kwestie, 
werkgelegenheidspatronen en 
arbeidsmobiliteit, grensoverschrijdende 
verbindingen, stedelijk-rurale verbanden, 
lokale afhankelijkheden tussen 
verschillende sectoren, cultureel en 
historisch erfgoed, vergrijzing en 
demografische verschuivingen, enzovoort.

Or. en

Motivering

Geïntegreerde ontwikkeling moet worden uitgevoerd in samenwerking met regionale en 
lokale overheden.
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Amendement 1939
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 – lid 1.6.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.3 Bij de ontwikkeling van hun 
strategieën en programma’s met het oog 
op het aanwijzen van de meest geschikte 
interventies, besteden de lidstaten en 
regio’s bijzondere aandacht aan 
overwegende territoriale, structurele en 
institutionele aspecten, zoals de 
verbindingsmogelijkheden van de regio in 
kwestie, werkgelegenheidspatronen en 
arbeidsmobiliteit, stedelijk-rurale 
verbanden, grensoverschrijdende 
uitdagingen, lokale afhankelijkheden 
tussen verschillende sectoren, cultureel 
erfgoed, vergrijzing en demografische 
verschuivingen, enzovoort.

Or. xm

Motivering

Het is belangrijk om rekening te houden met grensoverschrijdende kwesties.

Amendement 1940
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 – lid 1.6.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.3 Bij de ontwikkeling van hun 
strategieën en programma’s met het oog 
op het aanwijzen van de meest geschikte 
interventies, besteden de lidstaten en 
regio’s bijzondere aandacht aan 
overwegende territoriale, structurele en 
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institutionele aspecten, zoals de mobiliteit 
binnen de regio in kwestie, 
werkgelegenheidspatronen en 
arbeidsstructuur, het lokale potentieel 
voor energiebesparing, duurzaam gebruik 
van grondstoffen en hernieuwbare 
energie, bescherming van biodiversiteit, 
stedelijk-rurale verbanden, lokale 
afhankelijkheden tussen verschillende 
sectoren, cultureel erfgoed, vergrijzing en 
demografische verschuivingen, enzovoort.

Or. en

Motivering

De steun van de Unie moet recht doen aan het bestaande lokale ontwikkelingspotentieel en de
lidstaten en regio's stimuleren om dit te benutten. De lokale potentieel voor energiebesparing, 
duurzaam gebruik van hulpbronnen, hernieuwbare energie en bescherming van de 
biodiversiteit moeten belangrijk kenmerken zijn van een geïntegreerde aanpak.

Amendement 1941
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 – lid 1.6.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.4 De lidstaten analyseren samen met 
hun regio’s en lokale overheden wat de 
grootste economische en 
maatschappelijke uitdagingen voor hen 
zijn. In reactie op deze uitdagingen 
overwegen zij tevens wat de bijzondere 
aspecten van het welzijn van hun burgers 
zijn die zij willen beïnvloeden en 
versterken door middel van beleid, en hoe 
het beleid moet worden vormgegeven en 
uitgevoerd in de bijzondere context van de 
betrokken lidstaat of regio.

Or. en

Motivering

Een geïntegreerde benadering moet zowel economische als maatschappelijke uitdagingen 
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aanpakken. Lokale overheden mogen niet buiten dit proces worden gelaten.

Amendement 1942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 – lid 1.6.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gemeenschappelijk geleide lokale 
ontwikkeling (op basis van de ervaring 
van LEADER in het kader van 
plattelandsontwikkeling) kan de 
uitvoering van het overheidsbeleid voor
alle onder het GSK vallende fondsen 
aanvullen en verbeteren. Zij is gericht op 
vergroting van de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de territoriale 
ontwikkelingsstrategieën door delegatie 
van besluitvorming en uitvoering aan een 
lokaal partnerschap van publieke, private 
en maatschappelijke actoren.
Gemeenschappelijk geleide lokale 
ontwikkeling wordt uitgevoerd in het 
kader van een strategische benadering, 
die wordt gevolgd door publieke 
beleidsmakers, om te waarborgen dat bij 
een definitie van lokale behoeften ‘van 
onderaf’ rekening wordt gehouden met op 
hogere niveaus vastgestelde prioriteiten.
De lidstaten moeten daarom in nauwe 
samenwerking met de in artikel 5 van deze 
verordening bedoelde partners hun 
benadering van gemeenschappelijk 
geleide lokale ontwikkeling in de onder 
het GSK vallende fondsen definiëren. Op 
grond van het Elfpo, blijft LEADER een 
verplicht element in elk programma voor 
plattelandsontwikkeling. Bestaande 
LEADER-groepen moeten succesvolle 
ontwikkelingsstrategieën kunnen 
voortzetten.
(Voeg het tweede tekstblok toe aan het eind 
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van 1.6.4)

Or. en

Amendement 1943
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 – lid 1.6.4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.4 bis Elk door de lidstaat toegepast 
instrument van de geïntegreerde 
benadering wordt uitgevoerd in het kader 
van strategische benaderingen die worden 
gevolgd door gekozen beleidsmakers, om 
te waarborgen dat bij een definitie van 
lokale behoeften ‘van onderaf’ rekening 
wordt gehouden met op hogere niveaus 
vastgestelde prioriteiten.

Or. en

Amendement 1944
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 – lid 1.6.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.5 Teneinde een goed beleid te 
stimuleren, dat is afgestemd op specifieke 
regionale behoeften, werken de lidstaten 
en regio’s een geïntegreerde territoriale 
benadering uit tot beleidsopzet en -
uitvoering, rekening houdend met 
relevante contextuele aspecten maar met 
de nadruk op de volgende centrale 
elementen:
a) een evaluatie van het 
ontwikkelingspotentieel en de 
ontwikkelingscapaciteit van de regio in 
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het kader van Europa 2020;
b) een evaluatie en beoordeling van de 
uitvoering van nieuwe territoriale 
instrumenten zoals geïntegreerde 
territoriale investeringen, 
gemeenschappelijke actieplannen en 
gemeenschappelijk geleide lokale 
ontwikkeling;
c) een beoordeling van de 
ontwikkelingsuitdagingen waarmee de 
regio wordt geconfronteerd en het 
vermogen om daaraan het hoofd te 
bieden;
d) een overweging van de geschikte 
territoriale schaal en context voor de 
beleidsopzet en -uitvoering volgens het 
subsidiariteitsbeginsel;
e) de opzet van bestuursregelingen op 
meerdere niveaus die nodig zijn om een 
doeltreffende beleidsuitvoering te 
waarborgen;
f) de keuze van geschikte resultaat- en 
uitkomstindicatoren, te gebruiken voor 
beleidstoezicht en -evaluatie.

Or. en

Motivering

Neemt punt 1.6.5 van de Bijlage -In de amendementen van de rapporteur over de GSK-
fondsen over, maar voegt een verwijzing toe naar de nieuw voorgestelde territoriale 
instrumenten.

Amendement 1945
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 – lid 1.6.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.5 Teneinde een goed beleid te 
stimuleren, dat is afgestemd op specifieke 
regionale behoeften, werken de lidstaten 
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en regio’s een geïntegreerde territoriale 
benadering uit tot beleidsopzet en -
uitvoering, rekening houdend met 
relevante contextuele aspecten maar met 
de nadruk op de volgende centrale 
elementen:
a) een evaluatie van het 
ontwikkelingspotentieel en de 
ontwikkelingscapaciteit van de regio in 
het kader van Europa 2020;
b) een beoordeling van de 
ontwikkelingsuitdagingen waarmee de 
regio wordt geconfronteerd en het 
vermogen om daaraan het hoofd te 
bieden;
c) een beoordeling van de uitdagingen 
van grensoverschrijdende aard;
d) een overweging van de geschikte 
territoriale schaal en context voor de 
beleidsopzet en -uitvoering volgens het 
subsidiariteitsbeginsel;
e) de opzet van de bestuursregelingen op 
meerdere niveaus die nodig zijn om een 
doeltreffende beleidsuitvoering te 
waarborgen;
f) de keuze van geschikte resultaat- en 
uitkomstindicatoren, te gebruiken voor 
beleidstoezicht en -evaluatie.

Or. xm

Motivering

Het amendement voegt een punt c) toe om rekening te houden met grensoverschrijdende 
uitdagingen.

Amendement 1946
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 – lid 1.6.5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.5 Teneinde een goed beleid te 
stimuleren, dat is afgestemd op specifieke 
regionale behoeften, werken de lidstaten 
en regio’s een geïntegreerde territoriale 
benadering uit tot beleidsopzet en -
uitvoering, rekening houdend met 
relevante contextuele aspecten maar met 
de nadruk op de volgende centrale 
elementen:
a) een evaluatie van het 
ontwikkelingspotentieel en de 
ontwikkelingscapaciteit van de staat, de 
regio en de lokale overheden in het kader 
van Europa 2020 state;
b) een beoordeling van de 
ontwikkelingsuitdagingen waarmee de 
staat en zijn regio’s en lokale overheden 
worden geconfronteerd en het vermogen 
om daaraan het hoofd te bieden;
c) een overweging van de geschikte 
territoriale schaal en context voor de 
beleidsopzet en -uitvoering volgens het 
subsidiariteitsbeginsel;
d) de opzet van de bestuursregelingen op 
meerdere niveaus die nodig zijn om een 
doeltreffende beleidsuitvoering te 
waarborgen;
e) de keuze van geschikte resultaat- en 
uitkomstindicatoren, te gebruiken voor 
beleidstoezicht en -evaluatie.

Or. en

Motivering

Het zijn de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de programmering. Zij kunnen dan ook 
binnen hun eigen institutionele en constitutionele kader besluiten over een instantie die 
verantwoordelijk is voor de programmering of de geïntegreerde benadering. Aan de andere 
kant moeten ook capaciteit en de uitdagingen van de regio’s en lokale overheden worden 
beoordeeld.
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Amendement 1947
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 – lid 1.6.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.5 Teneinde een goed beleid te 
stimuleren, dat is afgestemd op specifieke 
regionale behoeften, werken de lidstaten 
en regio’s een geïntegreerde territoriale 
benadering uit tot beleidsopzet en –
uitvoering. De methode van geïntegreerde 
territoriale investeringen is het 
belangrijkste instrument voor het 
bereiken van evenwichtige duurzame 
ontwikkeling met de mogelijkheid om de 
werkgelegenheid, sociale insluiting en 
welvaart te bevorderen, rekening houdend 
met relevante contextuele aspecten maar 
met de nadruk op de volgende centrale 
elementen:
(Wijzigingen in 1.6.5)

Or. en

Amendement 1948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 – lid 1.6.5 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de mogelijkheid om een of meer 
complementaire investeringsprioriteiten 
uit verschillende thematische 
doelstellingen te bundelen op één 
prioritaire as of in één programma;
(Voeg nieuw 1.6.5 c bis toe)

Or. en
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Amendement 1949
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 – lid 1.6.5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.5 bis Elk door de lidstaat toegepast 
instrument van de geïntegreerde 
benadering wordt uitgevoerd in het kader 
van strategische benaderingen die worden 
gevolgd door gekozen beleidsmakers, om 
te waarborgen dat bij een definitie van 
lokale behoeften ‘van onderaf’ rekening 
wordt gehouden met op hogere niveaus 
vastgestelde prioriteiten.

Or. en

Motivering

Een geïntegreerde benadering die wordt uitgevoerd met verschillende in deze verordening 
gesuggereerde instrumenten, moet altijd in overeenstemming zijn met de strategische 
benaderingen van gekozen beleidsmakers.

Amendement 1950
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 1 – punt 1.6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6 bis Sociale insluiting
Bevordering van de insluiting van alle 
groepen die worden geconfronteerd met 
(het risico van) armoede en sociale 
uitsluiting. Bevordering van de sociale 
economie. Strijd voor de uitroeiing van 
armoede. Bevordering van de sociale 
dialoog. Bestrijding van werkloosheid met 
een actief arbeidsmarktbeleid. Preventie 
van langdurige werkloosheid.
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Bevordering van gelijke kansen en 
gelijkheid van succes. Toegankelijk 
maken van gezondheidszorg voor 
iedereen.

Or. en

Amendement 1951
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Sectie 1.6 b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6b Ontwikkeling van de 
werkgelegenheid
Deelname van de gehele actieve 
bevolking, met name jongeren en 
senioren, stimuleren. De werking van de 
arbeidsmarkt verbeteren. Investeren in 
onderwijs,permanente bijscholing, 
vaardigheden en een leven lang leren;
Steun voor het opzetten van – vooral 
innoverende – bedrijven door 
partnerschappen op het gebied van 
publiek onderzoek te stimuleren, alsmede 
het begeleiden van startende ondernemers 
met ondersteunende en raadgevende 
netwerken. Steun voor het scheppen van 
werk door werkzoekenden.

Or. fr

Amendement 1952
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – Deel 1 – Sectie 1.6 c (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6c Vervoersinfrastructuur

1.6.1 Zorgen voor ontsluiting en 
territoriale continuïteit van de meest 
afgelegen gebieden. De toegang tot 
passagiers- of goederendiensten 
verbeteren. Verbeteren van de 
ontwikkeling van scheepvaartlijnen 
betreffende diensten tussen eilanden en 
cabotagediensten voor overzeese 
eilandgebieden.

1.6.2 Vervoersmiddelen bevorderen 
waarbij rekening wordt gehouden  met het 
natuurlijke milieu (verontreiniging, 
inbeslagneming van gebieden) en de 
levenskwaliteit van de bewoners van 
stedelijke gebieden (verontreiniging, 
lawaai, verkeer) door ondersteuning van 
initiatieven op het gebied van alternatief 
vervoer, ondersteuning van 
gemeenschappelijk vervoer en voortzetting 
van de inspanningen om het wegennet te 
structureren en vervoerders te 
professionaliseren.

Or. fr

Amendement 1953
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage - I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.1 – lid 2.1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1.1 Teneinde optimale resultaten voor 
duurzame groei en ontwikkeling ter 
plaatse te bereiken, dienen alle 
beleidsmaatregelen en relevante 
instrumenten van de EU te worden 
gecoördineerd die een rol spelen bij het 
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bereiken van economische, sociale en 
territoriale cohesie en een betere 
territoriale ontwikkeling binnen de EU.
Dit moet ook worden weergegeven in een 
betere coördinatie tussen de EU-begroting 
en de begrotingen van de lidstaten op 
nationaal en subnationaal niveau bij de 
financiering van gezamenlijke politieke 
prioriteiten, alsmede in een verbeterde 
verticale samenwerking tussen de EU en 
de nationale, regionale en plaatselijke 
entiteiten.

Or. en

Motivering

Plaatselijke entiteiten moeten worden toegevoegd.

Amendement 1954
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Guido 
Milana, Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Bijlage - I (nieuw) – deel 1 – afdeling 2.1 – lid 2.1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1.1 Teneinde optimale resultaten voor 
duurzame groei en ontwikkeling ter 
plaatse te bereiken, dienen alle EU-
beleidsmaatregelen en hun instrumenten 
te worden gecoördineerd die een rol 
spelen bij het bereiken van economische, 
sociale en territoriale cohesie en een 
betere territoriale ontwikkeling binnen de 
EU. Dit moet ook worden weergegeven in 
een betere coördinatie tussen de EU-
begroting en de begrotingen van de 
lidstaten op nationaal en subnationaal 
niveau bij het versterken van de integratie 
en doelmatigheid van het beleid en bij de 
financiering van gezamenlijke politieke 
prioriteiten, alsmede in een verbeterde 
verticale samenwerking tussen de EU en 
de nationale en regionale entiteiten.
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Or. en

Motivering

Het is van belang om te benadrukken dat een betere coördinatie tussen de begrotingen geen 
invoering van een macroeconomische randvoorwaarde met zich meebrengt.

Amendement 1955
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.1 – lid 2.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1.2 Synergieën en coördinatie leiden 
niet tot overal toepasbare oplossingen.
Binnen deze context dient er een meer 
nauwkeurige analyse te komen van de 
effecten van het EU-beleid op de cohesie, 
met als doel het bevorderen van 
doelmatige synergieën en het vaststellen 
en bevorderen van de meest geschikte 
middelen op Europees niveau om 
plaatselijke en regionale investeringen te 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 1956
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.1 – lid 2.1.3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1.3 Lidstaten dienen tijdens de 
ontwikkel- en implementeerfases te 
zorgen voor consistentie tussen de acties 
die door de onder de gemeenschappelijke 
verordening vallende fondsen worden 
ondersteund, en de doelstellingen van 
andere EU-beleidsmaatregelen. Om dit te 
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bewerkstelligen dienen zij:

Or. en

Amendement 1957
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.2 – lid 2.2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2.2 De lidstaten en de regio’s dienen in 
het bijzonder een nationale of regionale 
strategie te ontwikkelen voor onderzoek 
en vernieuwing (O&V) gericht op 
“slimme specialisatie” en in 
overeenstemming met het nationale 
hervormingsprogramma. Deze strategieën 
dienen te worden ontwikkeld via nauwe
samenwerking tussen nationale, regionale 
en andere beheersautoriteiten, en de 
direct bij Horizon 2020 betrokken 
autoriteiten, maar ook betrokken partijen, 
zoals universiteiten en instellingen voor 
hoger onderwijs, de plaatselijke industrie 
en de sociale partners. Dergelijke 
vernieuwingsstrategieën dienen rekening 
te houden met alle maatregelen in vroege 
en late stadia die verband houden met 
Horizon 2020

Or. en

Motivering

Er is niet altijd zo, dat er alleen beheersautoriteiten zijn op nationaal of regionaal niveau.

Amendement 1958
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.2 – lid 2.2.2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2.2 De lidstaten en de regio’s dienen in 
het bijzonder een nationale of regionale 
strategie te ontwikkelen voor onderzoek 
en vernieuwing (O&V) gericht op 
“slimme specialisatie” en in 
overeenstemming met het nationale 
hervormingsprogramma. Deze strategieën 
dienen te worden ontwikkeld via nauwe 
samenwerking tussen nationale of 
regionale beheersautoriteiten, en de direct 
bij Horizon 2020 betrokken autoriteiten, 
maar ook betrokken partijen, zoals 
universiteiten en instellingen voor hoger 
onderwijs, de plaatselijke industrie, het 
MKB en de sociale partners. Dergelijke 
vernieuwingsstrategieën dienen rekening 
te houden met alle maatregelen in vroege 
en late stadia die verband houden met 
Horizon 2020

Or. en

Amendement 1959
Jens Nilsson

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.2 – lid 2.2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2.2 De lidstaten en de regio’s dienen in 
het bijzonder een nationale of regionale 
strategie te ontwikkelen voor onderzoek 
en vernieuwing (O&V) gericht op 
“slimme specialisatie” en in 
overeenstemming met het nationale 
hervormingsprogramma. Deze strategieën 
dienen te worden ontwikkeld via nauwe 
samenwerking tussen nationale of 
regionale beheersautoriteiten, en de direct 
bij Horizon 2020 betrokken autoriteiten, 
maar ook betrokken partijen, zoals 
universiteiten en instellingen voor hoger 
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onderwijs, de plaatselijke industrie, het 
MKB en de sociaal-economische partners.
Dergelijke vernieuwingsstrategieën 
dienen rekening te houden met alle 
maatregelen in beide richtingen die 
verband houden met Horizon 2020

Or. en

Amendement 1960
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.2 – lid -2.2.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-2.2.2 bis Met “slimme specialisatie” 
wordt het concept bedoeld voor de 
ontwikkeling van het EU-beleid voor 
O&O en vernieuwing. Slimme 
specialisatie heeft als doel een efficiënt en 
doelmatig gebruik van 
overheidsinvesteringen te bevorderen door 
synergieën op te zetten tussen landen en 
regio’s en hun vernieuwingsvermogen te 
versterken. De slimme 
specialisatiestrategie vloeit voort uit een 
meerjarig strategieprogramma, dat als 
doel heeft een functioneel nationaal of 
regionaal systeem voor vernieuwing in 
onderzoek te ontwikkelen.
(een nieuw lid 2.2.2 voorafgaand aan lid 
2.2.2 van de tekst van de rapporteur)

Or. en

Amendement 1961
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.2 – lid 2.2.2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2.2 bis. “Een onderzoeksinfrastructuur 
bestaat uit faciliteiten en hulpbronnen, 
organisatiesystemen en diensten die 
worden gebruikt door een 
onderzoeksgemeenschap om onderzoek te 
plegen en vernieuwingen door te voeren 
op hun gebied. Indien van toepassing kan 
deze infrastructuur ook buiten onderzoek 
gebruikt worden, zoals voor onderwijs of 
overheidsdiensten. Hiertoe behoren:
belangrijke wetenschappelijke apparatuur
(of een verzameling instrumenten); op 
kennis gebaseerde hulpbronnen, zoals 
verzamelingen, archieven of 
wetenschappelijke gegevens, computer- en 
softwaresystemen ter bevordering van 
openheid en vertrouwen in digitale 
techniek; iedere andere infrastructuur 
van unieke aard die onmisbaar is om te 
excelleren in onderzoek en vernieuwing.”

Or. en

Amendement 1962
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.2 – lid 2.2.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2.4 De maatregelen van een later 
stadium dienen te voorzien in middelen 
waarmee de uit Horizon 2020 afkomstige 
resultaten van O&V binnen de markt en 
binnen de bredere 
onderzoeksgemeenschap kunnen worden 
benut en verspreid, en hiertoe kunnen 
behoren:  proeffabrieken en 
demonstratieterreinen, financiering op 
basis van een aangetoond concept of uit 
een vroeg stadium, voorzieningen voor 
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starters, toegepast onderzoek, specifieke 
vaardigheden voor de industriële sector en 
de overbrenging van technologie, en 
clusterondersteuning.
(Wijzigingen in 2.2.4)

Or. en

Amendement 1963
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.2 – lid 2.2.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2.5 Er dient gezamenlijke ondersteuning 
te worden geboden aan nationale en 
regionale autoriteiten bij de ontwikkeling 
en implementatie van dergelijke 
vernieuwingsstrategieën, waartoe kunnen 
behoren: ondersteuning bij het 
ontwikkelen van mogelijkheden om O&V-
infrastructuren met Europese relevantie 
gezamenlijk te financieren, bevordering 
van internationale samenwerking, 
methodologische ondersteuning via 
intercollegiale toetsing, een strategie van 
openbare toegang voor publicaties en 
onderzoeksgegevens, en opleidingen 
verspreid over verschillende regio’s.
(Wijzigingen in 2.2.5)

Or. en

Amendement 1964
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.3 – lid 2.3.3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3.3 Synergieën met LIFE, met name met
geïntegreerde projecten op het gebied van 
de natuur (met name ecosysteemdiensten 
en biodiversiteit), water, afval, lucht, het 
terugdringen van en aanpassen aan 
klimaatverandering, dienen te worden 
nagestreefd. De coördinatie met LIFE 
kan worden gewaarborgd door projecten 
te ondersteunen die aanvullend van aard 
zijn, en bovendien door stimulering van 
het gebruik van oplossingen, methodes en 
benaderingen die op basis van het LIFE-
programma zijn goedgekeurd.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de flexibiliteit voor de lidstaten in stand gehouden, met name gelet 
op de vereisten voor thematische concentratie.

Amendement 1965
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.3 – lid 2.3.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3.4 Indien van toepassing, dient het 
gebruik van milieueffectrapportages 
(MER’s), 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
(DEB’s), strategische 
milieueffectbeoordelingen (SMB’s) en 
andere instrumenten te worden 
gestimuleerd om bij territoriale planning 
(waaronder macroregionale strategieën) 
en plaatselijke en regionale 
besluitvormingsprocessen rekening te 
kunnen houden met het 
biodiversiteitsverlies en de gevolgen van 
de klimaatverandering;
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Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de flexibiliteit voor de lidstaten en de regio’s in stand gehouden.

Amendement 1966
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.3 – lid 2.3.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3.4 Het gebruik van 
milieueffectrapportages (MER’s), 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
(DEB’s), strategische 
milieueffectbeoordelingen (SMB’s) en 
andere instrumenten dient te worden 
uitgebreid teneinde bij territoriale 
planning (waaronder macroregionale 
strategieën) en plaatselijke en regionale 
besluitvormingsprocessen rekening te 
houden met het biodiversiteitsverlies en de 
gevolgen van de klimaatverandering en 
deze te voorkomen;

Or. en

Amendement 1967
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.3 – lid 2.3.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3.5 De lidstaten dienen een groene 
infrastructuur, ecologische innovaties en 
de toepassing van innovatieve 
technologieën te stimuleren met als doel 
het creëren van een groenere economie.
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Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de flexibiliteit voor de lidstaten en de regio’s in stand gehouden.

Amendement 1968
Jens Nilsson

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.3 – lid 2.3.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3.5 De lidstaten en de regio’s dienen een 
groene infrastructuur, ecologische 
innovaties, efficiënt energieverbruik en de 
toepassing van innovatieve technologieën 
te stimuleren met als doel het creëren van 
een groenere economie.

Or. en

Amendement 1969
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.3 – lid 2.3.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3.5 De lidstaten en de regio’s dienen een 
groene infrastructuur, ecologische 
innovaties en de toepassing van 
innovatieve technologieën te stimuleren 
met als doel het creëren van een groenere 
economie.
(Neemt lid 2.3.5 over uit de bijlage van het 
amendement inzake het GSK van de 
rapporteur; waarborgt dat de lidstaten een 
groene infrastructuur zullen stimuleren, 
maar dat zij niet kunnen worden 
gedwongen dit te doen indien er andere 
dringende kwesties een rol spelen.)
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Or. en

Amendement 1970
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.3 – lid 2.3.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3.5 De lidstaten en de regio’s dienen een 
groene infrastructuur, ecologische 
innovaties, op het ecosysteem gebaseerde 
oplossingen en de toepassing van 
innovatieve technologieën te stimuleren 
met als doel het creëren van een groenere 
economie.

Or. en

Motivering

Uit verscheidene oplossingen zou de EU specifiek ondersteuning moeten bieden aan op het 
ecosysteem gebaseerde oplossingen. Deze zijn veelbelovend en in de meeste gevallen, zoals 
bij waterverwerking en het beheersen van overstromingen, het meest kosteneffectief. Ze zijn 
nog niet zichtbaar genoeg om te worden geïntegreerd, en verdienen daarom specifieke 
ondersteuning.

Amendement 1971
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.3 – lid 2.3.8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3.8 De financiering uit de onder het 
GSK vallende fondsen kan bovendien 
worden gecoördineerd met de steun uit 
het NER 300-programma, dat inkomsten 
gebruikt uit de veiling van emissierechten 
overeenkomstig de Europese regeling 
voor de handel in emissierechten.
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Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de flexibiliteit voor de lidstaten en de regio’s in stand gehouden.

Amendement 1972
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.3 – lid 2.3.8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3.8 De financiering uit de onder het 
GSK vallende fondsen dient bovendien te 
worden gecoördineerd met de steun uit 
het NER 300-programma, dat inkomsten 
gebruikt uit de veiling van emissierechten 
overeenkomstig de Europese regeling 
voor de handel in emissierechten, 
teneinde hernieuwbare energiebronnen 
en maatregelen gericht op een zuiniger 
energieverbruik te stimuleren.[1]
[1] PB L 290 van 6.11.2010, blz. 39-48
2010/670/EU: Besluit van de Commissie 
van 3 november 2010 tot vaststelling van 
criteria en maatregelen voor de 
financiering van commerciële 
demonstratieprojecten ter bevordering van 
de milieutechnisch veilige afvang en 
geologische opslag van CO2, alsook voor 
demonstratieprojecten ter bevordering van 
innovatieve technologieën voor 
hernieuwbare energie in het kader van de 
bij Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
vastgestelde regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap (2010/670/EU) PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32-46.
(Wijzigingen in 2.3.8)

Or. en
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Amendement 1973
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.4. Nieuw onderwijsprogramma -
“ERASMUS voor iedereen”.

Or. en

Amendement 1974
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.4 – lid 2.4.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.4.1 De synergieën tussen de onder het 
GKS vallende fondsen en het programma 
“Erasmus voor iedereen” dienen te 
worden uitgebreid teneinde het effect van 
het investeren in mensen te vergroten.
Deze investering zal van cruciaal voordeel 
zijn voor zowel de burgers als de 
maatschappij als geheel, aangezien groei 
en vooruitgang erdoor worden bevorderd.
“Erasmus voor iedereen” ondersteunt 
alleen transnationale projecten, terwijl het 
cohesiebeleid meer nadruk legt op de 
regionale dimensie. De lidstaten worden
aangemoedigd om de instrumenten en 
methodes die voortvloeien uit de 
transnationale samenwerking via 
“Erasmus voor iedereen” te testen en 
vervolgens te implementeren via de onder 
het GKS vallende fondsen.

Or. en
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Amendement 1975
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.4 – lid 2.4.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.4.1 De synergieën tussen de onder het 
GKS vallende fondsen en het programma 
“Erasmus voor iedereen” dienen te 
worden gewaarborgd teneinde de 
doeltreffendheid van de ontwikkelde 
instrumenten en de sociale en 
economische effecten van het investeren 
in mensen te optimaliseren. Deze 
gesynchroniseerde investering zal van 
voordeel zijn voor zowel de burgers als de 
maatschappij als geheel, doordat zij groei 
en vooruitgang bevordert, leidt tot meer 
intercultureel begrip, toegang biedt tot 
een breed scala aan onderwijs- en 
opleidingsmogelijkheden op formeel en 
informeel niveau, en stimulans biedt aan 
jeugd- en burgerinitiatieven gericht op 
alle generaties. Het door de Commissie 
voorgestelde nieuwe onderwijsprogramma 
“Erasmus voor iedereen” biedt met name 
ondersteuning aan transnationale 
projecten, terwijl het cohesiebeleid meer 
nadruk legt op de regionale dimensie. De 
lidstaten en de regio’s worden 
aangemoedigd om de instrumenten en 
methodes die voortvloeien uit de 
transnationale samenwerking via 
“Erasmus voor iedereen” te testen en 
vervolgens te implementeren via de onder 
het GKS vallende fondsen.

Or. en

Amendement 1976
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.4 – lid 2.4.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.4.2 De Comissie en de lidstaten dienen 
een doelmatige coördinatie tussen het 
cohesiebeleid en “Erasmus voor 
iedereen” te waarborgen door de 
verschillende types investeringen en 
ondersteunde doelgroepen duidelijk van 
elkaar te onderscheiden. De 
ondersteuning van “Erasmus voor 
iedereen” dient te zijn gericht op 
transnationale projecten, waaronder de 
mobiliteit van studenten, jeugd en 
personeel; op Europabrede strategische 
partnerschappen tussen organisaties en 
instellingen en op maatregelen die de 
ontwikkeling en implementatie van beleid 
bevorderen. Het cohesiebeleid heeft bij de 
belangrijkste investeringen als prioritaire 
doelstelling dat de behoefte om 
aanvullende maatregelen bij “Erasmus 
voor iedereen” wordt gewaarborgd op de 
terreinen: onderwijs (ondersteuning van 
de infrastructuur van kleuterscholen, 
basisscholen, middelbare scholen en 
universiteiten), opleidingen gericht op de 
arbeidsmarkt (om te waarborgen dat alle 
volwassenen op zoek zijn naar werk of een 
andere carrière worden ondersteund, 
zoals onder het subprogramma 
“Leonardo da Vinci” van de maatregel 
Mensen op de arbeidsmarkt het geval 
was) en volwassen leerlingen in het 
algemeen.

Or. en

Amendement 1977
Oldřich Vlasák
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Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.4 – lid 2.4.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.4.2 De Comissie en de lidstaten dienen 
een doelmatige coördinatie tussen het 
cohesiebeleid en “Erasmus voor 
iedereen” te waarborgen door de 
verschillende types investeringen en 
ondersteunde doelgroepen duidelijk van 
elkaar te onderscheiden. De 
ondersteuning van “Erasmus voor 
iedereen” zal gericht zijn op de 
transnationale mobiliteit van studenten, 
jeugd, personeel en vertegenwoordigers 
van plaatselijke en regionale autoriteiten;
op Europabrede strategische 
partnerschappen tussen organisaties en 
instellingen en op maatregelen die de 
ontwikkeling en implementatie van beleid 
bevorderen. Het cohesiebeleid dient bij de 
belangrijkste investeringen als prioritaire 
doelstellingen te hebben: onderwijs, 
opleidingen voor de arbeidsmarkt en de 
mobiliteit en capaciteitsopbouw van 
volwassen leerlingen, met name in de 
minder ontwikkelde regio’s.

Or. en

Motivering

Naast ondernemers en personeel dient het programma “Erasmus voor iedereen” te voorzien 
in de uitwisseling van vertegenwoordigers van plaatselijke en regionale autoriteiten en 
mensen uit het openbaar bestuur. Het cohesiebeleid dient bij te dragen aan 
capaciteitsopbouw, zoals vastgelegd in onderhavige verordening.

Amendement 1978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.4 – lid 2.4.3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.4.3 Bovendien kunnen er aanvullende 
resultaten worden behaald door fondsen 
bij elkaar op te tellen voor mobiliteit en 
activiteiten die beste praktijken integreren 
en innovatieve projecten, die als zodanig 
onder het programma voor onderwijs, 
jeugd en sport op EU-niveau zijn 
aangemerkt, waardoor wordt 
gewaarborgd dat er een echte, 
transparante en eenvoudig bereikbare 
communicatie plaatsvindt met de burgers, 
op regionaal, nationaal en EU-niveau.

Or. en

Amendement 1979
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.4 bis (nieuw) – lid 2.4 bis 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.4 bis Programma voor sociale 
verandering en innovatie (PSVI)
2.4 bis 1 De synergieën tussen de onder 
het GSK vallende fondsen en het EU-
programma voor sociale verandering en 
innovatie (PSVI) dienen te worden 
versterkt, met het oog op het stimuleren 
van de implementatie van de Europa 
2020-strategie: haar kerndoelstellingen en 
vlaggenschipinitiatieven, geïntegreerde 
richtsnoeren en het initiatief “Kansen 
voor jongeren”. Hierdoor wordt financiële 
steun geboden aan de doelstellingen van 
de Europese Unie om een hoog niveau 
aan hoogwaardige werkgelegenheid te 
bewerkstelligen, afdoende en degelijke 
sociale bescherming te waarborgen, 
arbeidsomstandigheden te verbeteren en 
de situatie voor jongeren wat betreft 
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onderwijs en werkgelegenheid te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 1980
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.4 bis (nieuw) – lid 2.4 bis 2.4 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.4 bis 2 De lidstaten dienen van de 
mogelijkheden gebruik te maken en 
aanvullende maatregelen onder het 
Europees sociaal fonds (ESF) te 
bewerkstelligen in overeenstemming met 
de onder het PSVI uitgevoerde activiteiten 
op terreinen als de sociale dialoog, 
grondrechten, gelijke kansen, onderwijs, 
beroepsopleidingen, de rechten en het 
welzijn van het kind, jeugdbeleid, 
migratiebeleid, onderzoek en innovatie, 
ondernemerschap, gezondheid, 
arbeidsomstandigheden, uitbreiding en 
externe relaties, alsmede algemeen 
economisch beleid.

Or. en

Amendement 1981
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.4 bis nieuw – lid 2.4 bis 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.4 bis 3 In grensgebieden spelen 
grensoverschrijdende EURES-
partnerschappen een belangrijke rol bij de 
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ontwikkeling van een daadwerkelijke 
Europese arbeidsmarkt.
Grensoverschrijdende EURES-
partnerschappen dienen derhalve te 
blijven worden ondersteund door 
horizontale EU-activiteiten, die kunnen 
worden uitgebreid met nationale 
hulpbronnen of door het ESF.

Or. en

Amendement 1982
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.4 bis nieuw – lid 2.4 bis 4 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.4 bis 4 Om de complementariteit te 
kunnen waarborgen dienen maatregelen 
binnen het PSVI nauwgezet te worden 
gecoördineerd met de maatregelen die in 
het kader van het cohesiebeleid worden 
uitgevoerd. De lidstaten dienen 
overeenkomstige acties binnen de GSK-
fondsen, met name binnen het ESF en het 
EFRO, te coördineren met acties binnen 
de PSVI-pijler microkrediet, die is gericht 
op het bevorderen van de toegang tot en 
de beschikbaarheid van microkrediet voor 
mensen die hun baan hebben verloren of 
het risico lopen hierop, die moeilijkheden 
hebben bij het voor het eerst of opnieuw 
betreden van de arbeidsmarkt, alsmede 
voor mensen die het risico lopen op 
sociale uitsluiting en voor kwetsbare 
mensen in kansarme omstandigheden 
voor wat betreft de toegang tot de 
conventionele kredietmarkt die de wens 
hebben om hun eigen microbedrijfje op te 
zetten of te ontwikkelen, waaronder 
zelfstandige ondernemers, zonder 
discriminatie op basis van leeftijd, 
alsmede voor microbedrijfjes die de verst 
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van de arbeidsmarkt verwijderde mensen 
in dienst nemen.

Or. en

Amendement 1983
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.4 bis nieuw – lid 2.4 bis 5 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.4 bis 5 Op instigatie van het Europees 
Parlement biedt de “as voor het 
jeugdinitiatief” binnen het PSVI steun 
aan acties voor mensen onder de 25, 
onder andere aan acties die het te vroeg 
verlaten van school tegengaan, met name 
door reïntegratie in opleidingen, acties 
waardoor vaardigheden worden 
aangeleerd die relevant zijn voor de 
arbeidsmarkt, en de terreinen 
werkgelegenheid, onderwijs en opleiding 
dichter bij elkaar brengen, acties die de 
eerste ervaring in werk en 
praktijkopleidingen bevorderen, zodat 
jongeren de kans wordt geboden om de 
relevante vaardigheden en werkervaring 
op te doen, zodat de kwaliteit van stages 
en leerlingtrajecten wordt bevorderd en 
zodat hun toegang tot de arbeidsmarkt 
wordt bevorderd. Om deze acties te 
versterken dienen de lidstaten en de 
regio’s overeenkomende acties op te zetten 
binnen de programma’s die onder de 
GSK-fondsen vallen.

Or. en

Amendement 1984
Oldřich Vlasák
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Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.5 – lid 2.5.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5.1 Om de Europese toegevoegde 
waarde te optimaliseren, moeten het 
EFRO en het Cohesiefonds, de trans-
Europese netwerken en de 
financieringsfaciliteit “Connecting 
Europe” (CEF) in nauwe samenwerking 
met elkaar worden gepland, om te 
waarborgen dat wordt voorzien in 
optimale verbindingen tussen de 
verschillende soorten infrastructuur 
(binnen transport, energie en 
telecommunicatie), zowel op plaatselijk, 
regionaal, en nationaal niveau, als binnen 
de EU. De fondsen moeten een optimaal 
hefboomeffect bewerkstelligen voor 
projecten gericht op Europa en de interne 
markt, met name prioritaire transporten, 
energie en digitale netwerken. Met name 
de oost-westverbindingen dienen te 
worden verbeterd, door middel van het 
opzetten van een nieuwe 
transportinfrastructuur en/of onderhoud, 
sanering en modernisering van de 
bestaande infrastructuur.

Or. en

Amendement 1985
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.5 – lid 2.5.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5.1 Om de Europese toegevoegde 
waarde te optimaliseren, moeten 
complementariteit en coördinatie worden 
gewaarborgd, binnen de 
gemeenschappelijke werkterreinen, tussen 
het EFRO en het Cohesiefonds, de trans-
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Europese netwerken en de 
financieringsfaciliteit “Connecting 
Europe” (CEF), om te waarborgen dat 
wordt voorzien in optimale verbindingen 
tussen de verschillende soorten 
infrastructuur (binnen transport, energie 
en telecommunicatie), zowel op 
plaatselijk, regionaal, en nationaal 
niveau, als binnen de EU. De fondsen 
moeten een optimaal hefboomeffect 
bewerkstelligen voor projecten gericht op 
Europa en de interne markt, met name 
prioritaire transporten, energie en digitale 
netwerken.

Or. en

Amendement 1986
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 j (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5.2 Zoals een nationale infrastructuur 
op een coherente manier dient te worden 
gepland, door zowel rekening te houden 
met de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende verbindingen 
binnen de EU als regio-overschrijdende 
verbindingen binnen een lidstaat te 
ontwikkelen, dienen plannen op 
daadwerkelijke en voorspelde 
transportbehoeften te zijn gebaseerd en 
ontbrekende verbindingen en knelpunten 
aan te geven. Investeringen in regionale 
aansluitingen op het uitgebreide net en de 
basisinfrastructuur van het trans-
Europese vervoersnetwerk (TEN-T) 
dienen ervoor te zorgen dat stedelijke en 
landelijke gebieden profijt hebben van de 
mogelijkheden die geboden worden door 
grote netwerken en ontbrekende 
verbindingen met duurzame 
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vervoersmogelijkheden bij 
grensoverschrijdende aansluitingen.
(Wijzigingen in 2.5.2)

Or. en

Amendement 1987
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.5 – lid 2.5.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5.3 De prioritering van investeringen
waarvan de effecten over de grenzen van 
een bepaalde lidstaat heen voelbaar zijn, 
dient te worden gecoördineerd met de 
planning van het TEN-T, opdat de 
investeringen van het EPRO en het 
Cohesiefonds in de vervoersinfrastructuur 
volledig overeenstemmen met de TEN-T-
richtsnoeren, die de vervoersprioriteiten 
van de EU bepalen, waaronder: de 
toekomstige ontwikkeling van een 
geïntegreerd TEN-T-vervoersnet en 
concept van multimodale corridors.

Or. en

Amendement 1988
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.5 – lid 2.5.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5.4 Het Witboek van de Commissie 
inzake vervoer bevat een 
toekomstperspectief over een 
concurrentiegericht en energiezuinig 
vervoerssysteem, waarin wordt benadrukt 
dat een aanzienlijke vermindering van de 
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broeikasgassen binnen de transportsector 
vereist is. Voor de onder het GSK vallende 
fondsen houdt dit in dat de nadruk moet 
worden gelegd op duurzame 
vervoersvormen en worden geïnvesteerd 
in gebieden die de meeste Europese 
meerwaarde bieden, zoals trans-Europese 
netwerken. Zodra deze zijn aangewezen, 
dienen investeringen verhoudingsgewijs 
prioriteit te krijgen overeenkomstig hun 
bijdrage aan mobiliteit, duurzaamheid en 
duurzame economische groei, aan 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en aan de interne 
Europese vervoersruimte. Het is 
noodzakelijk dat de lidstaten betrokken 
zijn bij het opstellen van de “lijst van 
vooraf aangewezen projecten inzake het 
kernnetwerk op het gebied van transport” 
en de behoeften van de cohesielanden 
zullen niet worden veronachtzaamd.

Or. en

Amendement 1989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.5 – lid 2.5.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5.4 Het Witboek van de Commissie 
inzake vervoer[1] bevat een 
toekomstperspectief over een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem, 
waarin wordt benadrukt dat een 
aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgassen binnen de vervoerssector 
vereist is. Voor de onder het GSK vallende 
fondsen houdt dit in dat de nadruk moet 
worden gelegd op duurzame 
vervoervormen en worden geïnvesteerd in 
gebieden die de meeste Europese 
meerwaarde bieden, zoals trans-Europese 
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netwerken. Zodra deze zijn aangewezen, 
dienen investeringen verhoudingsgewijs 
prioriteit te krijgen overeenkomstig hun 
bijdrage aan mobiliteit en duurzaamheid, 
aan vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen, aan de veiligheid, aan 
terugdringing van de geluidsoverlast en 
aan de interne Europese vervoersruimte.
[1] “Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte – werken aan 
een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem” (COM(2011) 144 
definitief)
(Wijzigingen in 2.5.4)

Or. en

Amendement 1990
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.5 – lid 2.5.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5.4 Het Witboek inzake vervoer bevat 
een toekomstperspectief over een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem, 
waarin wordt benadrukt dat voor 2050 
een vermindering van de broeikasgassen 
van 60% vergeleken met de cijfers van 
1990 vereist is voor de vervoerssector.
(...)
De aangewezen investeringen dienen 
verhoudingsgewijs prioriteit te krijgen 
naar gelang hun bijdrage aan mobiliteit, 
duurzaamheid, vermindering van de 
milieueffecten, met name de vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen, en de 
interne Europese vervoersruimte.

Or. en
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Motivering

Het Witboek inzake vervoer voorziet in een duidelijk meetbare doelstelling die hier dient te 
worden vermeld om meer duidelijkheid te scheppen. De effecten op het klimaat zijn niet de 
enige milieueffecten van vervoer (ook de fragmentatie van het ecosysteem is aanzienlijk) dus 
dient de vereiste voor vermindering van de milieueffecten in het algemeen te worden vermeld.

Amendement 1991
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.5 – lid 2.5.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5.4 Het Witboek van de Commissie 
inzake vervoer bevat een 
toekomstperspectief over een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem, 
waarin wordt benadrukt dat een 
aanzienlijke vermindering van de 
broeikasgassen binnen de vervoerssector 
vereist is. Voor de onder het GSK vallende 
fondsen houdt dit in dat de nadruk moet 
worden gelegd op duurzame 
vervoersvormen en moet worden 
geïnvesteerd in gebieden die de meeste 
Europese meerwaarde bieden, zoals trans-
Europese netwerken. Zodra deze zijn 
aangewezen, dienen investeringen 
verhoudingsgewijs prioriteit te krijgen 
overeenkomstig hun bijdrage aan 
bereikbaarheid, mobiliteit en 
duurzaamheid, aan vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen en aan de 
interne Europese vervoersruimte.
(Neemt lid 2.5.4 over uit het amendement 
inzake het GSK van de rapporteur, maar 
voegt een verwijzing naar bereikbaarheid 
toe.)

Or. en
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Amendement 1992
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.5 – lid 2.5.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5.5 De lidstaten en de regio’s dienen 
investeringen toe te spitsen op het 
vergroten van de capaciteit van de 
bestaande infrastructuren door middel 
van aanzienlijke modernisering en, waar 
van toepassing, door middel van het 
aanleggen van nieuwe infrastructuren. Er 
dienen ook maatregelen te komen om de 
mogelijkheden van het moderniseren en 
onderhouden van de bestaande 
infrastructuren te benutten, met het oog 
op het voorbereiden van of voorzien in de 
ontwikkeling van glasvezelnetwerken, 
zowel voor het bereiken van de landelijke 
gebieden als voor het investeren in 
glasvezel binnen het huishouden.
(Wijzigingen in 2.5.5)

Or. en

Amendement 1993
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.5 – lid 2.5.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5.5 De lidstaten dienen investeringen toe 
te spitsen op het aanleggen van nieuwe 
infrastructuren en het vergroten van de 
capaciteit van de bestaande 
infrastructuren door middel van 
aanzienlijke modernisering. Waar nodig 
kan het onderhouden van de TEN-T-
infrastructuren eveneens aanzienlijke 
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investeringen voor zich opeisen.

Or. en

Motivering

Het aanleggen en onderhouden van infrastructuren zorgt ook voor investeringen en banen.

Amendement 1994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.5 – lid 2.5.6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5.6 Wat betreft het vervoer over zee 
dienen havens te worden ontwikkeld als 
doelmatige aankomst- en vertrekpunten, 
door deze volledig te integreren met de 
infrastructuren aan land. Projecten 
gericht op de toegang tot havens en de 
verbinding met het achterland dienen 
prioriteit te krijgen. Het ontwikkelen van 
de korte vaart en de binnenwateren dient 
hun bijdrage aan duurzame Europese 
vrachtvervoersnetwerken te vergroten.
(Wijzigingen in 2.5.6)

Or. en

Amendement 1995
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.5 – lid 2.5.6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5.6. 2.5.6 Wat betreft het vervoer over 
zee dienen havens te worden ontwikkeld 
als doelmatige aankomstpunten, door deze 
volledig te integreren met de 
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infrastructuren aan land. Projecten 
gericht op de toegang tot havens en de 
verbinding met het achterland dienen 
prioriteit te krijgen. Bij het ontwikkelen 
van de binnenwateren dienen hun 
milieueffecten te worden beoordeeld 
terwijl hun bijdrage aan duurzame 
Europese vrachtvervoersnetwerken moet 
worden vergroot.

Or. en

Motivering

Vervoer over de binnenwateren is per definitie niet duurzaam: er dient te gewaarborgd dat 
mogelijk rampzalige effecten op zoetwatersystemen, die contraproductief zijn voor de 
biodiversiteitsdoelstellingen van de EU, zorgvuldig worden vermeden en beperkt.

Amendement 1996
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.5 – lid 2.5.7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5.7 Met name dient er naar 
complementariteit te worden gestreefd 
tussen de investeringen in infrastructuren 
van het EPRO en het Cohesiefonds, onder 
gezamenlijk beheer, en van de 
financieringsfaciliteit “Connecting 
Europe” (CEF), die centraal beheerd 
wordt en concurrentiegerichte 
projectselectie toepast. De CEF zal 
voornamelijk projecten financieren die 
gericht zijn op het kernnetwerk (de vanuit 
strategisch oogpunt meest belangrijke 
delen van het uitgebreide net), de hoogste 
Europese toegevoegde waarde hebben en 
het meest complex lijken met betrekking 
tot het TEN-T voor wat betreft 
implementatie: grensoverschrijdende 
ontbrekende verbindingen, belangrijke 
knelpunten en onderlinge verbinding van 
verschillende vervoersvormen. Het 
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Cohesiefonds zal zich toeleggen op 
projecten met hoge Europese toegevoegde 
waarde die gericht zijn op 
vervoersnetwerken, door middel van het 
ondersteunen van de TEN-T-
infrastructuur, voor zowel het 
kernnetwerk als het uitgebreide net.

Or. en

Amendement 1997
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.5 – lid 2.5.8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5.8 Het Cohesiefonds en de 
structuurfondsen zullen zijn gericht op de 
plaatselijke en regionale infrastructuren 
en hun aansluiting op kernnetwerken van 
de EU, ook op het gebied van energie en 
telecommunicatie. Bovendien zullen zij 
duurzame stedelijke mobiliteit bevorderen, 
voornamelijk door te investeren in het 
omzeilen van stedelijke gebieden en in het 
bevorderen van moderne en 
milieuvriendelijke vormen van openbaar 
vervoer, intelligente beheerssystemen voor 
vervoer, alsmede openbare logistieke 
platforms of intermodale terminals.

Or. en

Amendement 1998
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.5 – lid 2.5.8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.5.8 Het Cohesiefonds en de 



PE491.163v01-00 90/110 AM\904624NL.doc

NL

structuurfondsen zijn gericht op de 
plaatselijke en regionale infrastructuren 
en hun aansluiting op kernnetwerken van 
de EU, ook op het gebied van energie en 
telecommunicatie, met speciale nadruk op 
grensgebieden.
(Neemt lid 2.5.8 over uit de bijlage als 
voorgesteld in het amendement inzake het 
GSK van de rapporteur, met benadrukking 
van de grensgebieden)

Or. en

Motivering

Met name grensgebieden zijn aantoonbaar meer kwetsbaar indien aansluiting op een 
infrastructuur ontbreekt, en dienen derhalve te worden benadrukt bij het verbinden met de 
kernnetwerken.

Amendement 1999
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.6 – lid 2.6.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.6.2 De synergieën tussen activiteiten 
gericht op territoriale samenwerking in 
het kader van het cohesiebeleid en de 
Europese nabuurschapsinstrumenten die 
zorgen voor betere territoriale integratie, 
dienen optimaal te worden benut. Voor 
grensoverschrijdende 
samenwerkingsactiviteiten is het 
potentieel het grootst om tussen deze 
instrumenten complementariteiten op te 
stellen. Derhalve zouden de lidstaten 
ervoor moeten zorgen dat bestaande 
activiteiten verbanden aangaan met pas 
opgerichte Europese groeperingen voor 
territoriale samenwerking, met name met 
betrekking tot coördinatie en de 
uitwisseling van beste praktijken.
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Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de flexibiliteit voor de lidstaten in stand gehouden.

Amendement 2000
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 2 – afdeling 2.6 – lid 2.6.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.6.2 De synergieën tussen activiteiten 
gericht op territoriale samenwerking in 
het kader van het cohesiebeleid en de 
Europese nabuurschapsinstrumenten die 
zorgen voor betere territoriale integratie, 
dienen optimaal te worden benut. Voor 
grensoverschrijdende 
samenwerkingsactiviteiten en 
macroregionale strategieën is het 
potentieel het grootst om tussen deze 
instrumenten complementariteiten op te 
stellen. Derhalve dienen de lidstaten en de 
regio’s ervoor te zorgen dat bestaande 
activiteiten verbanden aangaan met pas 
opgerichte Europese groeperingen voor 
territoriale samenwerking, met name met 
betrekking tot coördinatie en de 
uitwisseling van beste praktijken.

Or. en

Amendement 2001
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 3 – afdeling 3 – lid 3.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1 De lidstaten dienen ervoor te zorgen 
dat door de acties die worden gefinancierd 
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door de onder het GSK vallende fondsen, 
synergieën zullen worden opgericht, en 
dat integratie ter plekke leidt tot 
vermindering van de administratieve 
lasten en kosten.

Or. en

Motivering

Dit zijn de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het programmeren.

Amendement 2002
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 3 – lid 3.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2 Ministeries en beheersautoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de 
implementatie van de onder het GSK 
vallende fondsen, dienen nauw samen te
werken bij het voorbereiden, 
implementeren, monitoren en evalueren 
van het partnerschapscontract en de 
programma’s. In het bijzonder dienen zij:
a) ervoor te zorgen dat er 
coördinatiemechanismen worden 
ontwikkeld tussen de GSK-fondsen, 
oftewel coördinatie tussen het 
cohesiebeleid (het Cohesiefonds en de 
structuurfondsen), 
plattelandsontwikkeling (het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling) en maritiem 
beleid (het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij);
b) gebieden voor acties aan te wijzen waar 
de onder het GSK vallende fondsen op een 
aanvullende manier kunnen worden 
gecombineerd om de thematische 
doelstellingen, zoals vastgelegd in 
onderhavige verordening, te kunnen 
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bereiken;
c) de operationele 
meerfondsenprogramma’s te ontwikkelen;
d) de betrokkenheid bevorderen van 
beheersautoriteiten die verantwoordelijk 
zijn voor een van de onder het GSK van 
andere beheersautoriteiten en relevante 
ministeries vallende fondsen bij het 
ontwikkelen van ondersteunende 
regelingen om te zorgen voor synergieën 
en om overlapping te voorkomen;
e) gezamenlijke toezichtcomités oprichten 
voor programma’s die onder het GSK 
vallende fondsen implementeren en voor 
de ontwikkeling van andere gezamenlijke 
beheer- en controlevoorzieningen om de 
coördinatie te vergemakkelijken tussen de 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
de implementatie van onder het GSK 
vallende fondsen.
f) gebruik maken van gezamenlijke 
eGovernanceoplossingen gericht op 
aanvragers en begunstigden en het 
éénloketsysteem voor het adviseren over 
de ondersteuningsmogelijkheden die via 
ieder van de onder het GSK vallende 
fondsen beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

Neemt lid 3.2 over van de bijlage zoals voorgesteld in het amendement inzake het GSK van de 
rapporteur, maar voegt een verwijzing toe naar de coördinatiemechanismen en de 
operationale meerfondsenprogramma’s.

Amendement 2003
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 3 – alinea 3.2 – punt a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gebieden aanwijzen waar de fondsen 
waarop de GV betrekking heeft zodanig 
kunnen worden gecombineerd dat zij 
elkaar aanvullen teneinde een of meer in 
deze verordening genoemde thematische 
doelstellingen te verwezenlijken;
(Wijzigingen van 3.2. a)

Or. en

Amendement 2004
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 3 – alinea 3.2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gebieden aanwijzen waar de fondsen 
waarop de GV betrekking heeft zodanig 
kunnen worden gecombineerd dat zij 
elkaar aanvullen teneinde een of meer in 
deze verordening genoemde thematische 
doelstellingen te verwezenlijken, rekening 
houdend met grensoverschrijdende 
aspecten en de situatie aan de andere kant 
van de grens;

Or. xm

Motivering

De gebieden waar de fondsen kunnen worden gecombineerd moeten tevens de 
grensoverschrijdende gebieden in aanmerking nemen.

Amendement 2005
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 3 – alinea 3.2 – punt b



AM\904624NL.doc 95/110 PE491.163v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de betrokkenheid bevorderen van de 
beheersautoriteiten die verantwoordelijk 
zijn voor een van de fondsen waarop de 
GV betrekking heeft of andere 
beheersautoriteiten en bevoegde 
departementen in de ontwikkeling van 
steunregelingen teneinde synergieën te 
garanderen en overlappingen te 
voorkomen en een meerfondsenaanpak te 
bevorderen;
(Wijzigingen van 3.2. b)

Or. en

Amendement 2006
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 3 – alinea 3.2 – punt d a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

da) gezamenlijke strategische 
milieueffectrapportages uitvoeren met 
betrekking tot de cumulerende effecten 
van alle gezamenlijke programma's die de 
fondsen waarop de GV betrekking heeft 
uitvoeren. Dit kan de vorm aannemen van 
een strategische milieueffectrapportage 
van het partnerschapscontract.

Or. en

Motivering

De gezamenlijke milieuprestaties van de fondsen waarop de GV betrekking heeft kunnen in 
ieder land of iedere regio alleen worden beoordeeld als de programma's die de uitvoering 
van deze fondsen bepalen gezamenlijk worden beoordeeld. Dit is bovendien cruciaal voor het 
verzekeren van de complementariteit van en samenhang tussen de programma's.
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Amendement 2007
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Prioriteiten voor territoriale 
samenwerking (grensoverschrijdend, 
transnationaal en interregionaal)

Or. xm

Motivering

Ter verduidelijking wordt met het amendement het woord "coördinatie" vervangen door 
"samenwerking".

Amendement 2008
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 4 – sectie 4.3 – alinea 4.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.3 bis. Grensoverschrijdende door de 
Gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkeling (op basis van de ervaringen 
van LEADER onder 
plattelandsontwikkeling en het voormalige 
fonds voor kleinschalige projecten) kan de 
verlening van doeltreffende territoriale 
samenwerking aanvullen en versterken 
doordat zij gericht is op het verhogen van 
de doeltreffendheid en doelmatigheid van 
grensoverschrijdende programma's door 
besluitvorming en uitvoering te delegeren 
aan een lokaal partnerschap van publieke 
en particuliere actoren en actoren uit het 
maatschappelijk middenveld.

Or. en



AM\904624NL.doc 97/110 PE491.163v01-00

NL

Amendement 2009
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 4 – alinea 4.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Prioriteiten voor territoriale coördinatie 
(grensoverschrijdend, transnationaal en 
interregionaal)
4.1 Er is veel potentieel voor regionale 
ontwikkeling, het scheppen van 
werkgelegenheid en cohesie in 
samenwerking die administratieve 
grenzen overschrijdt en poogt de 
landsgrenzen op te heffen. Samenwerking 
die is gebaseerd op gedeelde behoeften in 
een gedeeld grondgebied is vaak het meest 
effectief.
4.2 Grensoverschrijdende samenwerking 
komt voort uit het besef dat veel 
uitdagingen niet ophouden bij 
administratieve grenzen. Een doeltreffend 
antwoord vereist gezamenlijke, 
coöperatieve actie en het delen van kennis 
op het passende territoriale niveau.
4.3 Bovendien kan van het ingebedde 
potentieel van grensregio's gebruik 
worden gemaakt middels lokaal 
georiënteerde steunmaatregelen.
4,4 Het opheffen van hindernissen moet 
een onderdeel zijn van de programmering 
van de fondsen waarop de GV betrekking 
heeft – de doelstellingen van de bestaande 
macroregionale strategieën moeten vanaf 
de planningsfase worden weerspiegeld in 
de analyse van de behoeften en het stellen 
van doelstellingen voor de desbetreffende 
operationele programma's. Die 
strategieën zullen alleen succesvol zijn als 
de doelstellingen van de macroregionale 
strategieën deel uitmaken van de 
strategische planning in de programma's 
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voor cohesiebeleid in de desbetreffende 
regio's en lidstaten.
4.5 Tegelijkertijd moeten de lidstaten en 
regio's ervoor zorgen dat programma's 
voor territoriale samenwerking een 
doeltreffende bijdrage leveren aan de 
Europa 2020-doelstellingen. Op deze 
manier kunnen de lidstaten en regio's 
samenwerking aanmoedigen, alsmede 
nieuwe oplossingen testen, beproeven en 
invoeren en ervoor zorgen dat de 
samenwerking zo wordt georganiseerd dat 
de bredere beleidsdoelstellingen worden 
ondersteund. Waar nodig moet territoriale 
samenwerking worden gebruikt om 
beleidsmakers van beide kanten van de 
grens bij elkaar te brengen om 
gezamenlijk te werken aan het oplossen 
van gemeenschappelijke problemen.
4.6 De lidstaten en regio's moeten de 
programma´s voor territoriale 
samenwerking in de eerste plaats zien als 
nuttige hulpmiddelen voor het opheffen 
van hindernissen voor samenwerking wat 
op zijn beurt nationale en regionale 
beleidsdoelstellingen met effecten buiten 
het programmagebied ondersteunt.

Or. en

Motivering

Dit amendement neemt deel 4 over van de in het amendement van de rapporteurs over het 
gemeenschappelijk strategisch kader, maar schrapt de oorspronkelijke sectie 4.4.

Amendement 2010
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 4 – alinea 4.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.4 De beide bestaande macroregionale 
strategieën hebben de weg gebaand voor 
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het samenbrengen van belanghebbenden 
in gemeenschappelijke acties op het 
gepaste territoriale niveau. Projecten 
binnen macroregionale strategieën en 
andere vormen van territoriale 
samenwerking kunnen worden 
ondersteund door zowel het EFRO als het 
ESF en derhalve kunnen de specifieke 
voorwaarden voor steun aan 
macroregionale strategieën, waar dit 
gepast is, worden uiteen gezet in de 
programma's.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt flexibiliteit voor de lidstaten in stand, in het bijzonder aangezien niet 
voor het gehele grondgebied van de EU macroregionale strategieën gelden.

Amendement 2011
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 4 – alinea 4.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.5 Het opheffen van hindernissen moet 
een onderdeel zijn van de programmering 
van de fondsen waarop de GV betrekking 
heeft – de doelstellingen van de bestaande 
macroregionale strategieën kunnen, 
wanneer dit gepast is, vanaf de 
planningsfase worden weerspiegeld in de 
analyse van de behoeften en het stellen 
van doelstellingen voor de desbetreffende 
operationele programma's.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt flexibiliteit voor de lidstaten in stand, in het bijzonder aangezien niet 
voor het gehele grondgebied van de EU macroregionale strategieën gelden.
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Amendement 2012
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 4 – alinea 4.6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Prioriteiten voor territoriale 
coördinatie (grensoverschrijdend, 
transnationaal en interregionaal)

4.1 Er is veel potentieel voor regionale 
ontwikkeling, het scheppen van 
werkgelegenheid en cohesie in 
samenwerking die administratieve 
grenzen overschrijdt en poogt de 
landsgrenzen op te heffen. Samenwerking 
die is gebaseerd op gedeelde behoeften in 
een gedeeld grondgebied is vaak het meest 
effectief.
4.2 Grensoverschrijdende samenwerking 
komt voort uit het besef dat veel 
uitdagingen niet ophouden bij 
administratieve grenzen. Een doeltreffend 
antwoord vereist gezamenlijke, 
coöperatieve actie en het delen van kennis 
op het passende territoriale niveau.

4.3 Bovendien kan van het ingebedde 
potentieel van grensregio's gebruik 
worden gemaakt middels lokaal 
georiënteerde steunmaatregelen.
4.4 De beide bestaande macroregionale 
strategieën hebben de weg gebaand voor 
het samenbrengen van belanghebbenden 
in gemeenschappelijke acties op het 
gepaste territoriale niveau. De strategieën 
hebben het besef vergroot van de 
noodzaak van samenwerking in het 
aanpakken van problemen die niet door 
een lidstaat alleen kunnen worden 
opgelost, zoals bijvoorbeeld het 
schoonmaken van de Oostzee of de 
Donau. Macroregionale strategieën en 
andere vormen van territoriale 
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samenwerking kunnen worden 
ondersteund door zowel het EFRO als het 
ESF en de specifieke voorwaarden voor 
steun aan macroregionale strategieën 
moeten worden uiteen gezet in de 
programma's.

4.5 Het opheffen van hindernissen moet 
een onderdeel zijn van de programmering 
van de fondsen waarop de GV betrekking 
heeft – de doelstellingen van de bestaande 
macroregionale strategieën moeten vanaf 
de planningsfase worden weerspiegeld in 
de analyse van de behoeften en het stellen 
van doelstellingen voor de desbetreffende 
operationele programma's. Die 
strategieën zullen alleen succesvol zijn als 
de doelstellingen van de macroregionale 
strategieën deel uitmaken van de 
strategische planning in de programma's 
voor cohesiebeleid in de desbetreffende 
regio's en lidstaten.
4.6 De lidstaten en regio's moeten de 
programma´s voor territoriale 
samenwerking in de eerste plaats zien als 
nuttige hulpmiddelen voor het opheffen 
van hindernissen voor samenwerking wat 
op zijn beurt nationale en regionale 
beleidsdoelstellingen met effecten buiten 
het programmagebied ondersteunt.
Alinea 4.6 geschrapt uit deel 4 van de tekst 
van de rapporteurs.

Or. en

Amendement 2013
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 4 – alinea 4.6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.6 Tegelijkertijd moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat programma's voor 
territoriale samenwerking een 
doeltreffende bijdrage leveren aan de 
Europa 2020-doelstellingen. Op deze 
manier kunnen de lidstaten en regio's 
samenwerking aanmoedigen, alsmede 
nieuwe oplossingen testen, beproeven en 
invoeren en ervoor zorgen dat de 
samenwerking zo wordt georganiseerd dat 
de bredere beleidsdoelstellingen worden 
ondersteund. Waar nodig moet territoriale 
samenwerking worden gebruikt om 
beleidsmakers van beide kanten van de 
grens bij elkaar te brengen om 
gezamenlijk te werken aan het oplossen 
van gemeenschappelijke problemen.

Or. en

Motivering

Zij zijn de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de programmering.

Amendement 2014
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 4 – alinea 4.7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.7 De lidstaten moeten de programma's 
voor territoriale samenwerking in de 
eerste plaats zien als nuttige hulpmiddelen 
voor het opheffen van hindernissen voor 
samenwerking die op haar beurt nationale 
en regionale beleidsdoelstellingen met 
effecten buiten het programmagebied 
ondersteunen.

Or. en
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Motivering

Zij zijn de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de programmering.

Amendement 2015
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) - deel 4 - alinea 4.7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.7 bis De lidstaten en de Commissie 
moeten ervoor zorgen dat de programma's 
voor territoriale samenwerking een 
doeltreffende, werkbare verbinding 
bewerkstelligen tussen de fondsen waarop 
de GV betrekking heeft alsmede met de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen en de TEN-verordeningen
(Dit moet na de tekst van de co-auteurs 
over 4.7 worden geplaatst, waarmee een 
zorgvuldige planning wordt toegevoegd 
van infrastructuurverbindingen vanuit de 
verschillende fondsen, in het bijzonder in 
grensregio's.)

Or. en

Amendement 2016
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) - deel 4 - alinea 4.7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.7 bis In het kader van de 
grensoverschrijdende, territoriale en 
interregionale samenwerking moet in het 
bijzonder aandacht worden besteed aan de 
regio's die onder artikel 379 VWEU 
vallen die specifieke beperkingen het 
hoofd moeten bieden.
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Or. fr

Amendement 2017
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis Evaluatie van cohesie-investeringen
4 bis 1 Om de Europese toegevoegde 
waarde van het cohesiebeleid en zijn 
bijdrage aan de Europa 2020-strategie en 
andere EU-brede doelstellingen te 
evalueren, stellen de lidstaten een 
alomvattend en samenhangend 
evaluatiesysteem op dat is gebaseerd op 
betrouwbare resultaatgerichte 
indicatoren. Deze indicatoren moeten 
worden onderworpen aan ex ante- en 
sociaaleconomische analyse-
beoordelingen.
4 bis 2 De evaluatie geschiedt in het 
stadium van het programmereen van het 
partnerschapscontract, de programma's 
en strategieën die verband houden met ex 
ante-conditionaliteiten, binnen hun ex 
ante-beoordeling en sociaaleconomische 
analyse aangezien dit een systematische 
aangelegenheid betreft. Zonder deze 
systematische beoordeling is de evaluatie 
van individuele projecten onvoldoende.
4 bis 3 Het systeem van indicatoren moet 
direct verband houden met indicatoren op 
projectniveau en selectiecriteria voor 
projecten om voor samenhang in de 
beleidsevaluatie te zorgen.

Or. en

Motivering

Een samenhangend en allesomvattend systeem van indicatoren en doelen is noodzakelijk om 
de bijdrage van het cohesiebeleid aan EU-brede doelstellingen te evalueren. Het 
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evaluatiesysteem moet in staat zijn om doelstellingen op het hoogste niveau van de Europa 
2020-strategie te vertalen in indicatoren op programma- en projectniveau om de effecten van 
de individuele programma's en projecten en de bijdrage van de programma's in het bereiken 
van deze doelstellingen te kunnen volgen. In de huidige periode ontbreken deze onderlinge 
verbindingen, wat vaak heeft geleid tot niet-systematische benaderingen die de algemene
doelstellingen van het beleid ondermijnen.

Amendement 2018
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) – deel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis Uitvoering

Or. en

Motivering

In de gesuggereerde bijlage bij het gemeenschappelijk strategisch kader ontbreken enkele 
algemene opmerkingen over de uitvoering. Daarom is een nieuw deel 5 toegevoegd.

Amendement 2019
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) - deel 4 bis (nieuw) - alinea 4 bis 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis 1 De Commissie stelt, door middel 
van uitvoeringshandelingen, met 
betrekking tot alle GSK-fondsen 
kerndoelen en een indicatieve lijst met 
kernactiviteiten vast die door de GSK-
fondsen aan de orde worden gesteld. De 
uitvoeringshandelingen omvatten tevens 
algemene uitvoeringsbeginselen.

Or. en
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Motivering

De verordening moet ervoor zorgen dat de Commissie interventies van de lidstatenen 
mogelijke kerninvesteringen formuleert, met inbegrip van suggesties omtrent hun uitvoering.

Amendement 2020
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) - deel 4 bis (nieuw) - alinea 4 bis 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis 2 Op EU-niveau voorziet de 
Commissie in zo veel mogelijk 
geharmoniseerde en vereenvoudigde 
regels, in het bijzonder met betrekking tot 
regels betreffende 
ontvankelijkheidscriteria, het gebruik van 
financiering door middel van forfaitaire 
bedragen, vaste tarieven, methodologie 
voor eenheidskosten, systeem van 
cofinanciering, rotatiebeleid enz.

Or. en

Motivering

Om de lidstaten deugdelijke programmering en uitvoering te bieden, moet de Commissie 
zorgen voor tijdige, nauwkeurige en duidelijke richtsnoeren over de vastgestelde details.

Amendement 2021
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) - deel 4 bis (nieuw) - alinea 4 bis 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis 3 De Commissie zorgt in de loop van 
de onderhandelingen en uitvoering van de 
partnerschapscontracten en de 
programma's voor zo veel mogelijk 
interne coördinatie.
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Or. en

Motivering

Coördinatie en samenwerking zijn niet alleen noodzakelijk op hert niveau van de lidstaten, 
maar tevens op het niveau van de EU, in het bijzonder tussen verscheidene directeuren-
generaal binnen de Commissie.

Amendement 2022
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) - deel 4 bis (nieuw) - alinea 4 bis 4 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis 4 In hun partnerschapscontracten 
moeten de lidstaten een duidelijk beeld 
schetsen van de manier waarop de 
programma's de horizontale beginselen 
bereiken met inbegrip van het vervullen 
van het partnerschapsbeginsel, duurzame 
ontwikkeling, gelijkheid, toegankelijkheid, 
de bijdrage van fondsen aan 
demografische uitdagingen en een 
geïntegreerde benadering. Bovendien 
moeten de lidstaten synergieën met 
horizontaal EU-beleid en mechanismen 
voor coördinatie tussen fondsen waarop 
de GV betrekking heeft aantonen.

Or. en

Motivering

Partnerschapscontracten en programma's moeten ervooor zorgen dat in de praktijk aan de 
bepalingen van deze bijlage wordt voldaan.

Amendement 2023
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) - deel 4 bis (nieuw) - alinea 4 bis 5 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis 5 De lidstaten moeten in hun 
partnerschapscontracten en programma's 
uiteen zetten hoe zij voornemens zijn 
gebruik te maken van de instrumenten 
voor geïntegreerde benaderingen teneinde 
integratie te bereiken en hoe zij 
voornemens zijn regionale en lokale 
actoren en lokale gemeenschappen in de 
uitvoering van de geïntegereerde 
instrumenten te betrekken. De rol van de 
Commissie in het vaststellen van de 
professionele achtergrond en het 
verhelderen van criteria voor deze 
instrumenten is cruciaal.

Or. en

Motivering

De geïntegreerde benadering moet in de partnerschapscontracten en de programma's van de 
lidstaten duidelijk worden beschreven.

Amendement 2024
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) - deel 4 bis (nieuw) - alinea 4 bis 6 (nieuw))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis 6 Teneinde de in de secties 4 bis 4 en 
4 bis 5 genoemde vereisten aan te tonen, 
nemen de lidstaten initiatieven die 
dienstig zijn om hun monitorsystemen en 
gegevensverzameling op nationaal niveau 
aan te passen.

Or. en

Motivering

Monitortechnologie en systemen voor gegevensverzameling moeten goed zijn aangepast om 
aan de eisen van deze bijlage te voldoen.
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Amendement 2025
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) - deel 4 bis (nieuw) - alinea 4 bis 7 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis 7 Voor doeltreffende coördinatie van 
EU-beleid en fondsen op nationaal niveau 
moeten de uitvoerings- en 
controlesystemen zo eenvoudig mogelijk 
worden gemaakt. Voor dit doel analyseren 
de lidstaten hun institutionele stelsel voor 
de uitvoering met betrekking tot de 
fondsen en nemen zij de noodzakelijke 
stappen om het te vereenvoudigen.

Or. en

Motivering

Alle stappen moeten worden gezet om tot vereenvoudiging te komen.

Amendement 2026
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw) - deel 4 bis (nieuw) - alinea 4 bis 8 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis 8 Capaciteitsopbouw is een 
voorwaarde voor het verwezenlijken van 
de in deze verordening uiteen gezette 
doelstellingen. Deze moet derhalve op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
worden vergroot.

Or. en

Motivering

Om alle nationale niveaus in staat te stellen hun verplichtingen met betrekking tot 
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programmering, monitoring, uitvoering en controle succesvol na te komen, moet de 
capaciteitsopbouw worden versterkt.


