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Amendement 1
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het Parlement in zijn 
resolutie van 13 juni 2012 over het 
meerjarig financieel kader en eigen 
middelen heeft benadrukt dat de EU-
begroting, en met name de uitgaven in het 
kader van het cohesiebeleid, een krachtig 
instrument vormen om een verhoging te 
bewerkstelligen van de strategische 
investeringen met Europese toegevoegde 
waarde en om de Europese economie weer 
op de rails te krijgen;

A. overwegende dat het Parlement in zijn 
resolutie van 13 juni 2012 over het 
meerjarig financieel kader en eigen 
middelen heeft benadrukt dat de EU-
begroting, en met name de uitgaven in het 
kader van het cohesiebeleid, een krachtig 
instrument vormen om een verhoging te 
bewerkstelligen van de strategische 
investeringen met Europese toegevoegde 
waarde, om bij te dragen aan economische 
groei, het creëren van banen en rijkdom 
en om de levenskwaliteit van de bevolking 
te verbeteren;

Or. pt

Amendement 2
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het Parlement in zijn 
resolutie van 13 juni 2012 over het 
meerjarig financieel kader en eigen 
middelen heeft benadrukt dat de EU-
begroting, en met name de uitgaven in het 
kader van het cohesiebeleid, een krachtig 
instrument vormen om een verhoging te 
bewerkstelligen van de strategische 
investeringen met Europese toegevoegde 
waarde en om de Europese economie weer 
op de rails te krijgen;

A. overwegende dat het Parlement in zijn 
resolutie van 13 juni 2012 over het 
meerjarig financieel kader en eigen 
middelen heeft benadrukt dat de EU-
begroting, en met name de uitgaven in het 
kader van het cohesiebeleid, een krachtig 
instrument vormen om een verhoging te 
bewerkstelligen van de strategische 
investeringen met bewezen Europese 
toegevoegde waarde en om de Europese 
economie weer op de rails te krijgen;



PE494.553v02-00 4/12 AM\910289NL.doc

NL

Or. en

Amendement 3
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het MFK voor 2014-
2020 moet worden gezien als het 
belangrijkste instrument waarmee vooraf 
kan worden vastgesteld of de Europa 
2020-doelstellingen voldoende zullen 
worden verwezenlijkt, en dat daarom bij de 
lopende onderhandelingen de crisisgerichte 
mentaliteit moet worden losgelaten en 
gestreefd moet worden naar een degelijke 
en rationele begroting die borg staat voor 
groei en werkgelegenheid en uiteindelijk 
voor een hoge levensstandaard en 
veiligheid voor alle EU-burgers;

B. overwegende dat het MFK voor 2014-
2020 moet worden gezien als het 
belangrijkste instrument van de EU om de 
Europa 2020-doelstellingen overal in de 
EU te verwezenlijken en economische, 
sociale en territoriale cohesie te 
bewerkstelligen; overwegende dat het 
MFK ook gericht moet zijn op het vertalen 
van de door de staatshoofden en 
regeringsleiders overeengekomen EU-
doelstellingen in reële en concrete acties
en dat daarom bij de lopende 
onderhandelingen de crisisgerichte 
mentaliteit moet worden losgelaten en 
gestreefd moet worden naar een degelijke 
en rationele begroting die borg staat voor 
groei en werkgelegenheid en uiteindelijk 
voor een hoge levensstandaard en 
veiligheid voor alle EU-burgers;

Or. en

Amendement 4
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat het EU-cohesiebeleid, 
als mechanisme dat alle EU-regio's op 
juiste wijze bij de interne markt betrekt, de 
voornaamste pijler van de Europese 

C. overwegende dat het EU-cohesiebeleid, 
als mechanisme dat alle EU-regio's op 
juiste wijze bij de interne markt betrekt en 
als het belangrijkste antwoord van de EU 
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solidariteit moet blijven; op de aanhoudende economische, sociale 
en territoriale verschillen tussen de 
regio's, de voornaamste pijler van de 
Europese solidariteit moet blijven;

Or. en

Amendement 5
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende echter dat het 
cohesiebeleid moet worden hervormd, 
zodat het meer resultaatgericht, 
gebruiksvriendelijker voor de begunstigden 
en dus kostenefficiënter wordt;

D. overwegende echter dat het 
cohesiebeleid moet worden hervormd, 
zodat het meer resultaatgericht, 
gebruiksvriendelijker voor de begunstigden 
en dus efficiënter wordt op het vlak van 
gedane investeringen; overwegende dat er 
nog steeds speciale aandacht moet worden 
besteed aan de ultraperifere regio's 
vanwege hun ernstige economische en 
sociale beperkingen;

Or. pt

Amendement 6
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende echter dat het 
cohesiebeleid moet worden hervormd, 
zodat het meer resultaatgericht, 
gebruiksvriendelijker voor de begunstigden 
en dus kostenefficiënter wordt;

D. overwegende echter dat het 
cohesiebeleid moet worden hervormd, 
zodat het meer resultaatgericht, thematisch 
gerangschikt, gebruiksvriendelijker voor 
de begunstigden en dus kostenefficiënter 
wordt;

Or. en
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Amendement 7
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
heeft bewezen een flexibel instrument en 
een belangrijke factor in de strijd tegen de 
economische en financiële crisis te zijn, 
door in zeer beduidende mate bij te 
dragen aan verscheidene nationale 
herstelprogramma's en door innovatie in 
de hand te werken en de verschillen 
tussen Europese regio's op te heffen;

Or. ro

Amendement 8
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat het cohesiebeleid 
eerlijke toegang moet bieden tot
hulpmiddelen en aan de reële 
ontwikkelingsbehoeften van alle EU-
regio's moet voldoen, wat vraagt om 
flexibiliteit bij de vaststelling van 
doelstellingen en investeringsprioriteiten, 
ongeacht de noodzaak te investeren in 
bijvoorbeeld O&O en innovatie als een 
belangrijk instrument voor de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
strategie, die op de juiste manier aan het 
cohesiebeleid moet worden gekoppeld, 
namelijk in de vorm van een "weg naar 
topkwaliteit";

E. overwegende dat het cohesiebeleid 
eerlijke toegang moet bieden tot 
hulpmiddelen en aan de reële 
ontwikkelingsbehoeften van alle EU-
regio's moet voldoen, wat tevens vraagt om 
flexibiliteit om tegemoet te komen aan de 
specifieke behoeften van de regio's bij de 
vaststelling van doelstellingen en 
investeringsprioriteiten, ongeacht de 
noodzaak te investeren in bijvoorbeeld 
O&O en innovatie als een belangrijk 
instrument voor de verwezenlijking van de 
Europa 2020-strategie, die op de juiste 
manier aan het cohesiebeleid moet worden 
gekoppeld, namelijk in de vorm van een 
"weg naar topkwaliteit";
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Or. en

Amendement 9
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Ontwerpadvies
Overweging F

Ontwerpadvies Amendement

F. overwegende dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 8 juni 2011 
getiteld "Investeren in de toekomst: een 
nieuw meerjarig financieel kader (MFK) 
voor een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa" bevestigt dat het 
blijft streven naar een sterker EU-
cohesiebeleid, en benadrukt dat hiervoor 
voldoende middelen moeten worden 
toegewezen;

F. overwegende dat het cohesiebeleid 
vanzelfsprekend alleen nuttig en 
doeltreffend kan zijn als het steunt op een 
stabiel, solide en duurzaam financieel 
kader; overwegende in dit verband dat het 
Europees Parlement in zijn resolutie van 8 
juni 2011 getiteld "Investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel 
kader (MFK) voor een concurrerend, 
duurzaam en integratiegericht Europa" 
bevestigt dat het blijft streven naar een 
sterker EU-cohesiebeleid, en benadrukt dat 
hiervoor voldoende middelen moeten 
worden toegewezen, dat wil zeggen ten 
minste op hetzelfde niveau als voor de 
huidige programmeringsperiode 2007-
2013 overeengekomen is;

Or. en

Amendement 10
Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G bis. overwegende dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 8 juni 
2011 getiteld "Investeren in de toekomst: 
een nieuw meerjarig financieel kader 
(MFK) voor een concurrerend, duurzaam 
en integratiegericht Europa"1 waarschuwt 
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voor het opleggen van sancties aan de 
cohesiefondsen in het kader van macro-
economische voorwaarden, die gekoppeld 
zijn aan het stabiliteits- en groeipact, 
aangezien dit indruist tegen de 
doelstellingen die het cohesiebeleid dient 
na te streven, namelijk het terugdringen 
van regionale verschillen;
__________________
1 P7_TA(2011)0266

Or. en

Amendement 11
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ontwerpadvies
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G bis. overwegende dat zowel de 
ontvangers als de netto betalers profiteren 
van het cohesiebeleid van de EU, en 
overwegende dat over de periode 2007-
2013 elke euro aan cohesiesteun voor 
Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije 
de EU-15 lidstaten een gemiddelde van 
0,61 EUR aan direct en indirect voordeel 
heeft opgeleverd;

Or. pl

Amendement 12
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Ontwerpadvies
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
van de EU zowel ontwikkelingsbeleid als 
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een strategisch instrument voor 
investeringen, groei en 
concurrentievermogen is, met 
onbetwistbare Europese toegevoegde 
waarde, omdat het bijdraagt aan groei en 
het creëren van banen in de hele EU en 
helpt bij het overwinnen van de huidige 
economische en financiële crisis;    

Or. en

Amendement 13
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Punt i

Ontwerpadvies Amendement

i. het bedrag van 376 miljard EUR voor het 
cohesiebeleid, zoals voorgesteld door de 
Commissie in haar voorstel voor een 
verordening tot bepaling van het meerjarig
financieel kader voor de jaren 2014-2020, 
moet worden beschouwd als een 
minimumbedrag voor een adequate 
financiering, en het Parlement zou bij de 
toekomstige onderhandelingen niet van dit 
standpunt mogen afwijken.

i. het bedrag van 376 miljard EUR voor het 
cohesiebeleid, zoals voorgesteld door de 
Commissie in haar voorstel voor een 
verordening tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2014-2020, 
moet worden beschouwd als een 
minimumbedrag voor een adequate 
financiering, en het Parlement zou bij de 
toekomstige onderhandelingen niet van dit 
standpunt mogen afwijken. Betreurt het 
voorstel van de Commissie om de 
specifieke extra toewijzing voor de 
ultraperifere en dunstbevolkte regio's met 
47 % te verlagen, en is van mening dat 
hetzelfde bedrag aan financiële middelen 
moet worden toegewezen als in de vorige 
programmeringsperiode.

Or. pt

Amendement 14
Georgios Stavrakakis, Andrey Kovatchev, Constanze Angela Krehl, Lambert Van 
Nistelrooij, Michael Theurer, François Alfonsi, Oldrich Vlasak, Younous Omarjee

Ontwerpadvies
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Punt i

Ontwerpadvies Amendement

i. het bedrag van 376 miljard EUR voor
het cohesiebeleid, zoals voorgesteld door 
de Commissie in haar voorstel voor een 
verordening tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 
2014-2020, moet worden beschouwd als 
een minimumbedrag voor een adequate
financiering, en het Parlement zou bij de 
toekomstige onderhandelingen niet van 
dit standpunt mogen afwijken.

i. onderstreept het standpunt van het 
Europees Parlement, namelijk dat de 
financiering van het cohesiebeleid moet 
worden gehandhaafd op ten minste het 
niveau van de periode 2007-2013, dat wil 
zeggen 366,8 miljard EUR volgens het 
prijspeil van 2011 (met uitzondering van 
de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen), wat het absolute 
minimumbedrag voor adequate
financiering is en daarom de leidraad 
vormt voor het standpunt van het 
Parlement bij de toekomstige 
onderhandelingen.  

Or. en

Amendement 15
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Punt 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

i bis. herinnert eraan dat alle kwesties in 
verband met het ontwerp van het 
cohesiebeleid moeten worden behandeld 
in het kader van de huidige gewone 
wetgevingsprocedures over het 
wetgevingspakket voor 2014-2020, en dat 
de MFK-verordening zich uitsluitend 
moet bezighouden met de bedragen en de 
uitgavencategorieën;

Or. en

Amendement 16
Cornelia Ernst
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Ontwerpadvies
Punt 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

i bis. sancties in het kader van macro-
economische voorwaarden, die gekoppeld 
zijn aan het stabiliteits- en groeipact 
maken geen deel uit van het meerjarig 
financieel kader;

Or. en

Amendement 17
Tomasz Piotr Poręba

Ontwerpadvies
Punt 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

i bis. overwegende dat uit de ervaring met 
het huidige financiële kader blijkt dat de 
absorptie van middelen vereist dat de 
aftoppingspercentages voor toewijzingen 
uit het cohesiefonds op 4 % van het bnp 
moeten worden gehouden;

Or. en

Amendement 18
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Punt 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

i ter. herinnert eraan dat artikel 312, lid 5 
VWEU voorschrijft dat het Parlement, de 
Raad en de Commissie alle maatregelen 
moeten treffen om de vaststelling van het 
financiële kader in de hele geldende 
procedure te vergemakkelijken, en dat de 
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Raad er daarom voor moet zorgen dat het 
Parlement van tevoren wordt 
geïnformeerd over het wettelijke 
instrument dat ter goedkeuring bij het 
Parlement zal worden ingediend; 

Or. en

Amendement 19
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ontwerpadvies
Punt 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

i ter. is gekant tegen pogingen om ten 
koste van het cohesiebeleid thematische 
fondsen in het leven te roepen die 
nationale budgetten zullen ondermijnen, 
aangezien het cohesiebeleid steun biedt 
voor maatregelen om economische en 
sociale omstandigheden in alle EU-regio's 
op elkaar af te stemmen, en in het 
bijzonder om verschillen in ontwikkeling
in de minst begunstigde regio's terug te 
dringen; 

Or. pl


