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Amendement 1
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat een robuust, 
resultaatgericht cohesiebeleid een 
strategische rol speelt bij het creëren van 
werkgelegenheid en het stimuleren van 
groei in de hele Unie; benadrukt dat de 
structuur- en cohesiefondsen belangrijke 
bestanddelen van publieke investeringen in 
de lidstaten en hun regio's zijn;

1. onderstreept dat een robuust, 
resultaatgericht cohesiebeleid een 
strategische rol speelt bij het creëren van 
werkgelegenheid en het stimuleren van 
groei in de hele Unie; benadrukt dat de 
Europese structuur- en 
investeringingsfondsen belangrijke 
bestanddelen van publieke investeringen in 
de lidstaten, hun regio's en hun lokale 
overheden zijn;

Or. en

Amendement 2
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vreest dat de onzekerheid omtrent de 
goedkeuring van het MFK een 
belemmering vormt voor serieuze planning 
van de begroting, en meent dat dit 
zorgwekkend is aangezien de nieuwe 
programmeringsperiode in 2014 begint en 
deze onzekerheid vooral gevolgen heeft 
voor het cohesiebeleid;

2. vreest dat de onzekerheid omtrent de 
goedkeuring van het MFK een 
belemmering vormt voor serieuze planning 
van de begroting, en meent dat dit 
zorgwekkend is aangezien de nieuwe 
programmeringsperiode in 2014 begint en 
deze onzekerheid vooral gevolgen heeft 
voor het cohesiebeleid en de beoogde 
resultaten van deze doelstellingen in 
gevaar brengt;

Or. ro
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Amendement 3
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vreest dat de onzekerheid omtrent de 
goedkeuring van het MFK een 
belemmering vormt voor serieuze planning 
van de begroting, en meent dat dit 
zorgwekkend is aangezien de nieuwe 
programmeringsperiode in 2014 begint en 
deze onzekerheid vooral gevolgen heeft 
voor het cohesiebeleid;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 4
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vreest dat de onzekerheid omtrent de 
goedkeuring van het MFK een 
belemmering vormt voor serieuze planning 
van de begroting, en meent dat dit 
zorgwekkend is aangezien de nieuwe 
programmeringsperiode in 2014 begint en 
deze onzekerheid vooral gevolgen heeft 
voor het cohesiebeleid;

2. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. lt

Amendement 5
Victor Boştinaru



AM\934571NL.doc 5/7 PE510.577v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de instelling van een 
Connecting Europe-faciliteit niet 
haalbaar is wanneer het nieuwe MFK niet 
wordt goedgekeurd; is van mening dat het 
alleen realistisch is de faciliteit aan het 
cohesiefonds te koppelen wanneer 
voldoende middelen beschikbaar worden 
gesteld en adequate eisen worden 
geformuleerd;

Or. en

Amendement 6
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. vreest dat opschorting van de 
betalingen door de Commissie in sommige 
gevallen in verband gebracht kan worden 
met een tekort aan beschikbare middelen, 
als gevolg waarvan strengere criteria 
worden toegepast;

Or. en

Amendement 7
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie voorts om 
gedurende het jaar 2013 nauwgezet 



PE510.577v01-00 6/7 AM\934571NL.doc

NL

toezicht te houden op de reële 
betalingsbehoeften van de lidstaten onder 
rubriek 1b, en zo te voorkomen dat de 
situatie van vorig jaar zich opnieuw 
voordoet; wijst erop dat een tekort aan 
betalingskredieten mogelijk tot gevolg 
heeft dat de Unie haar wettelijke 
verplichtingen niet langer kan nakomen 
en investeringsinspanningen ter plaatse in 
gevaar kan brengen;

Or. en

Amendement 8
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 
effectief aandacht te besteden aan de 
bestuurlijke tekortkomingen bij de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid ter 
plaatse, en erop toe te zien dat de 
absorptiegraad van de middelen voldoende 
is, de doelstellingen zinvol verwezenlijkt 
worden en de beoogde resultaten behaald; 
vraagt de Commissie derhalve de nodige 
ondersteuning te blijven bieden zodat deze 
doelen kunnen worden gehaald;

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 
effectief aandacht te besteden aan de 
bestuurlijke tekortkomingen bij de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid ter 
plaatse, en erop toe te zien dat de 
absorptiegraad van de middelen voldoende 
is, de doelstellingen zinvol verwezenlijkt 
worden en de beoogde resultaten behaald; 
vraagt de Commissie derhalve de nodige 
ondersteuning te blijven bieden zodat deze 
doelen kunnen worden gehaald; adviseert 
betalingskredieten uit de huidige 
programmeringsperiode beschikbaar te 
stellen voor de opleiding van autoriteiten 
die de toekomstige, door de structuur- en 
cohesiefondsen gefinancierde 
programma's beheren;

Or. ro
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Amendement 9
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de volgende 
programmeringsperiode de mogelijkheid 
biedt om de positieve effecten van het 
cohesiebeleid te optimaliseren en verlangt 
uitdrukkelijk dat de 
partnerschapsovereenkomsten en 
programma's zo snel mogelijk voorbereid 
worden om een succesvolle 
tenuitvoerlegging vanaf 1 januari 2014 en 
een soepele overgang naar de volgende 
programmeringsperiode mogelijk te 
maken.

5. is van mening dat de volgende 
programmeringsperiode de mogelijkheid 
biedt om de positieve effecten van het 
cohesiebeleid te optimaliseren en verlangt 
uitdrukkelijk dat de 
partnerschapsovereenkomsten en 
programma's zo snel mogelijk voorbereid 
worden; verzoekt de nationale autoriteiten 
hun aanbevelingen onverwijld door te 
geven, zodat een succesvolle 
tenuitvoerlegging vanaf 1 januari 2014 en 
een soepele overgang naar de volgende 
programmeringsperiode mogelijk is.

Or. ro


