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Amendement 1
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de bepalingen van artikel 174, lid 
3 VWEU waarin gewezen wordt op de 
noodzaak van specifieke aandacht voor de 
behoeften van gebieden met permanente 
geografische of demografische handicaps 
zoals eilanden, berggebieden en 
dunbevolkte gebieden,

Or. en

Amendement 2
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien artikel 175 VWEU dat bepaalt dat 
bij de vaststelling en de tenuitvoerlegging 
van het beleid en de maatregelen van de 
Unie en bij de totstandbrenging van de 
interne markt rekening wordt gehouden 
met de doelstellingen van artikel 174 en 
dat deze bijdragen tot de verwezenlijking 
daarvan,

Or. en

Amendement 3
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpresolutie
Visum 2
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien artikel 107, lid 3, onder a), van het 
VWEU, waarin bepaald wordt dat
bepaalde benadeelde gebieden in de 
Europese Unie in aanmerking komen 
voor regionale steunmaatregelen om hun 
economische ontwikkeling te bevorderen,

- gezien artikel 107, lid 3, onder a), van het 
VWEU, waarin voorzien wordt in 
regionale steunmaatregelen ter 
bevordering van de economische 
ontwikkeling van gebieden waar de 
levensstandaard abnormaal laag is of 
waar een ernstig gebrek aan 
werkgelegenheid heerst alsook ter 
bevordering van de economische 
ontwikkeling van de in artikel 349 
bedoelde regio's, daarbij rekening 
houdend met hun structurele, 
economische en sociale situatie,

Or. en

Amendement 4
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien artikel 175 VWEU dat rekening 
houdt met de grote afstand, het insulaire 
karakter, de kleine oppervlakte, een 
moeilijk reliëf en klimaat en de 
economische afhankelijkheid van enkele 
producten van de ultraperifere gebieden, 
en dat de Europese instellingen de ruimte 
biedt om specifieke maatregelen te treffen 
om met name de voorwaarden voor de 
toepassing van de verdragen, met inbegrip 
van gemeenschappelijk beleid, op deze 
gebieden vast te stellen,

Or. en

Amendement 5
Francesca Barracciu

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)



AM\934687NL.doc 5/84 PE510.599v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 3 juli 2012 over 
de ontwikkeling van de macroregionale 
strategieën van de EU: huidige praktijk 
en vooruitzichten, vooral in het 
Middellandse Zeegebied1,
––––––––––––––––––––––––––––
1 Aangenomen teksten P7_TA(2012)0269.

Or. en

Amendement 6
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het advies van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité INT/653 
van 26 maart 2013 inzake de interne 
markt en regionale staatssteun,

Or. en

Amendement 7
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de beslissing van de Commissie 
C(2012) 7542 final in de zaak SA 33243 
Jornal de Madeira,

Or. en
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Amendement 8
Manfred Weber, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien punt 57 van de conclusies van de 
Europese Raad inzake het meerjarig 
financieel kader van 7/8 februari 2013 –
Regionale steunmaatregelen1,
––––––––––––––––––––––––––
1 EUCO 37/13 van 8.2.2013, blz. 22.

Or. en

Amendement 9
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
aan de lidstaten over het regionale beleid 
en het mededingingsbeleid - zorgen voor 
een sterkere concentratie en een betere 
coherentie (COM(98)0673),

Or. en

Amendement 10
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Visum 9

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie in de 
gevoegde zaken T-443/08, T-455/08T 
Mitteldeutsche Flughafen en Flughafen 

Schrappen
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Leipzig/Halle vs. Commissie,

Or. en

Amendement 11
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld "Denk eerst klein – Een 'Small 
Business Act' voor Europa" 
(COM(2008)0394),

Or. en

Amendement 12
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de rechtsgrondslag 
voor de nieuwe voorstellen, artikel 109 
VWEU, alleen voorziet in raadpleging van 
het Parlement en niet in de toepassing van 
de gewone wetgevingsprocedure;

B. overwegende dat de rechtsgrondslag 
voor de nieuwe voorstellen, artikel 109 
VWEU, alleen voorziet in raadpleging van 
het Parlement en niet in de toepassing van 
de gewone wetgevingsprocedure; 
overwegende dat het Parlement niets in de 
melk te brokkelen heeft bij de 
goedkeuring van de richtsnoeren inzake 
regionale steunmaatregelen voor 2014-
2020;

Or. en

Amendement 13
Elisabeth Schroedter
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de meest gebruikelijke 
steunregelingen de vorm aannemen van 
subsidies, belastingverlagingen, 
ontheffingen, stimuleringspremies, 
leningen met verlaagde rente, garanties, 
preferentiële rentevoeten en 
aandelenparticipatie, toegekend door zowel 
nationale, regionale en plaatselijke 
overheden als door de overheid 
gecontroleerde entiteiten;

D. overwegende dat de meest gebruikelijke 
steunregelingen de vorm aannemen van 
subsidies, belastingverlagingen, 
ontheffingen, stimuleringspremies, 
leningen met verlaagde rente, garanties, 
preferentiële rentevoeten en 
aandelenparticipatie, toegekend door zowel 
nationale, regionale en plaatselijke 
overheden als door de overheid 
gecontroleerde entiteiten en een 
toenemend aantal soorten publiek-private 
partnerschappen;

Or. en

Amendement 14
Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de Commissie 
volgens haar zeggen met haar 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen beoogt mede te zorgen 
voor een concurrerende en 
samenhangende interne markt en voor 
minimale verstoring door dergelijke 
steun;

Or. en

Amendement 15
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
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Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat staatssteun beter moet 
worden afgestemd op de doelen die de 
Europese Raad van Lissabon van maart 
2000 heeft bepaald en tegelijkertijd een 
aanvulling moet vormen op de 
doelstellingen op andere Europese 
beleidsterreinen, met name het 
cohesiebeleid;

F. overwegende dat staatssteun een 
aanvulling vormt op de doelstellingen op 
andere Europese beleidsterreinen, met 
name het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 16
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat staatssteun beter moet 
worden afgestemd op de doelen die de 
Europese Raad van Lissabon van maart 
2000 heeft bepaald en tegelijkertijd een 
aanvulling moet vormen op de 
doelstellingen op andere Europese 
beleidsterreinen, met name het 
cohesiebeleid;

F. overwegende dat staatssteun in 
overeenstemming moet zijn met de 
doelstellingen op andere Europese 
beleidsterreinen, met name het 
cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 17
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het bestaan van een 
mechanisme dat een effectieve 

Schrappen
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tenuitvoerlegging en toepassing van EU-
staatssteun waarborgt een van de 
algemene ex-antevoorwaarden is die in de 
ontwerpverordeningen over het 
cohesiebeleid voor 2014-2020 worden 
genoemd;

Or. en

Amendement 18
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de 
concurrentievoorwaarden binnen de EU 
als gevolg van de afwezigheid van enige 
verwijzing naar de financiële capaciteit 
van lidstaten wellicht nog verder scheef 
zullen worden getrokken;

Or. en

Amendement 19
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de 
concurrentievoorwaarden binnen de EU 
als gevolg van de afwezigheid van enige 
verwijzing naar de financiële capaciteit 
van lidstaten wellicht nog verder scheef 
zullen worden getrokken;

Or. en
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Amendement 20
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de tenuitvoerlegging 
van zowel het cohesiebeleid als de 
staatssteunregelingen ter versterking van 
plaatselijke en regionale investeringen van 
cruciaal belang is voor de bevordering van 
de economische, sociale en territoriale 
samenhang, de regionale en lokale 
ontwikkeling, de groei van de industrie en 
de werkgelegenheid; maakt zich echter 
zorgen over de vraag of de regels inzake 
staatssteun stroken met de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen;

1. is van mening dat de tenuitvoerlegging 
van zowel het cohesiebeleid als de 
staatssteunregelingen ter versterking van 
plaatselijke en regionale investeringen van 
cruciaal belang is voor de bevordering van 
de economische, sociale en territoriale 
samenhang, de regionale en lokale 
ontwikkeling, de groei van de industrie en 
de werkgelegenheid; is van mening dat 
regionale steunmaatregelen een cruciale 
rol spelen bij de bestrijding van de 
gevolgen van de crisis en de 
ondersteuning van in moeilijkheden 
verkerende regio's; roept de Commissie 
dan ook op de maxima van de huidige 
steunregeling alsook het percentage van 
de door deze steun begunstigde bevolking 
te handhaven om zo beter te kunnen 
werken aan een harmonieuze regionale 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 21
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de tenuitvoerlegging 
van zowel het cohesiebeleid als de 
staatssteunregelingen ter versterking van 
plaatselijke en regionale investeringen van 
cruciaal belang is voor de bevordering van 
de economische, sociale en territoriale 
samenhang, de regionale en lokale 
ontwikkeling, de groei van de industrie en 
de werkgelegenheid; maakt zich echter 

1. is van mening dat de tenuitvoerlegging 
van zowel het cohesiebeleid als de 
staatssteunregelingen ter versterking van 
plaatselijke en regionale investeringen van 
cruciaal belang is voor de bevordering van 
de economische, sociale en territoriale 
samenhang, de regionale en lokale 
ontwikkeling, en dat regionale 
onevenwichtigheden ermee worden 
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zorgen over de vraag of de regels inzake 
staatssteun stroken met de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen;

beperkt, de concurrentie van het 
bedrijfsleven gestimuleerd en de groei en 
de werkgelegenheid bevorderd; maakt zich 
echter zorgen over de vraag of de regels 
inzake staatssteun stroken met de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen; verzoekt 
de Commissie met het oog hierop ervoor 
te zorgen dat de modernisering van het 
EU-staatssteunbeleid (SAM) in 
overeenstemming is met de algemene 
verordening betreffende de 
Structuurfondsen en te voorkomen dat 
gebieden van eenzelfde categorie met 
soortgelijke economische moeilijkheden 
ongelijk behandeld worden;

Or. en

Amendement 22
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de tenuitvoerlegging 
van zowel het cohesiebeleid als de 
staatssteunregelingen ter versterking van 
plaatselijke en regionale investeringen van 
cruciaal belang is voor de bevordering van 
de economische, sociale en territoriale 
samenhang, de regionale en lokale 
ontwikkeling, de groei van de industrie en 
de werkgelegenheid; maakt zich echter 
zorgen over de vraag of de regels inzake 
staatssteun stroken met de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen;

1. is van mening dat de tenuitvoerlegging 
van zowel het cohesiebeleid als de 
staatssteunregelingen ter versterking van 
plaatselijke en regionale investeringen van 
cruciaal belang is voor de bevordering van 
de economische, sociale en territoriale 
samenhang, de regionale en lokale 
ontwikkeling, slimme, duurzame en 
inclusieve groei en de werkgelegenheid; 
maakt zich echter zorgen over de vraag of 
de regels inzake staatssteun stroken met de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen;

Or. en

Amendement 23
Vasilica Viorica Dăncilă
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de tenuitvoerlegging 
van zowel het cohesiebeleid als de 
staatssteunregelingen ter versterking van 
plaatselijke en regionale investeringen van 
cruciaal belang is voor de bevordering van 
de economische, sociale en territoriale 
samenhang, de regionale en lokale 
ontwikkeling, de groei van de industrie en 
de werkgelegenheid; maakt zich echter 
zorgen over de vraag of de regels inzake 
staatssteun stroken met de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen;

1. is van mening dat de tenuitvoerlegging 
van zowel het cohesiebeleid als de 
staatssteunregelingen ter versterking van 
plaatselijke en regionale investeringen en 
publiek-private samenwerkingen van 
cruciaal belang is voor de bevordering van 
de economische, sociale en territoriale 
samenhang, de regionale en lokale 
ontwikkeling, de groei van de industrie en 
de werkgelegenheid; maakt zich echter 
zorgen over de vraag of de regels inzake 
staatssteun stroken met de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen;

Or. en

Amendement 24
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. brengt in herinnering dat de 
Commissie een stevig pleidooi heeft 
gehouden voor samenhang tussen het 
regionale beleid en het 
mededingingsbeleid door alle EU-
instellingen en lidstaten op te roepen om 
bij de totstandbrenging van de 
verschillende instrumenten 
verantwoordelijkheid te nemen daarvoor, 
teneinde ten behoeve van een sterke 
interne markt gezamenlijk aan het 
gemeenschappelijke doel van 
economische, sociale en territoriale 
cohesie binnen de EU te kunnen werken;

Or. en
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Amendement 25
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat zowel de regels inzake 
staatssteun als de doelstellingen van het 
cohesiebeleid moeten leiden tot verbetering 
van de situatie van de minder ontwikkelde 
regio's, en dat het proces van 
modernisering van het staatssteunbeleid de 
doelstellingen van cohesie in de hele EU 
moet weerspiegelen; is van mening dat de 
modernisering van de mededingingsregels 
gebaseerd moet zijn op inzicht in de 
gevolgen van die regels op subnationaal 
niveau;

2. benadrukt dat zowel de regels inzake 
staatssteun als de doelstellingen van het 
cohesiebeleid moeten leiden tot verbetering 
van de situatie van de minder ontwikkelde 
regio's en op die manier tot een 
harmonieuze en evenwichtige 
ontwikkeling van de EU, en dat het proces 
van modernisering van het 
staatssteunbeleid de doelstellingen van 
cohesie in de hele EU moet weerspiegelen; 
pleit in dit verband voor de 
totstandbrenging van ware synergieën 
tussen deze twee beleidsvormen, teneinde 
verstorende discrepanties uit de weg te 
ruimen en te zorgen voor maximale 
consistentie tussen de twee beleidsvormen 
bij de tenuitvoerlegging; is van mening dat 
de modernisering van de 
mededingingsregels gebaseerd moet zijn 
op inzicht in de gevolgen van die regels op 
subnationaal niveau;

Or. en

Amendement 26
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat zowel de regels inzake 
staatssteun als de doelstellingen van het 
cohesiebeleid moeten leiden tot verbetering 
van de situatie van de minder ontwikkelde 
regio's, en dat het proces van 
modernisering van het staatssteunbeleid de 

2. benadrukt dat zowel de regels inzake 
staatssteun als de doelstellingen van het 
cohesiebeleid moeten leiden tot verbetering 
van de situatie van de minder ontwikkelde 
regio's en meest achtergestelde gebieden, 
en dat het proces van modernisering van 
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doelstellingen van cohesie in de hele EU 
moet weerspiegelen; is van mening dat de 
modernisering van de mededingingsregels 
gebaseerd moet zijn op inzicht in de 
gevolgen van die regels op subnationaal 
niveau;

het staatssteunbeleid de doelstellingen van 
cohesie in de hele EU moet weerspiegelen; 
is van mening dat de modernisering van de 
mededingingsregels gebaseerd moet zijn 
op inzicht in de gevolgen van die regels op 
subnationaal niveau, rekening houdend 
met de specifieke en permanente 
handicaps van de meest achtergestelde 
regio's van de EU;

Or. en

Amendement 27
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat zowel de regels inzake 
staatssteun als de doelstellingen van het 
cohesiebeleid moeten leiden tot
verbetering van de situatie van de minder 
ontwikkelde regio's, en dat het proces van 
modernisering van het staatssteunbeleid de 
doelstellingen van cohesie in de hele EU 
moet weerspiegelen; is van mening dat de 
modernisering van de mededingingsregels 
gebaseerd moet zijn op inzicht in de 
gevolgen van die regels op subnationaal 
niveau;

2. benadrukt dat zowel de regels inzake 
staatssteun als de doelstellingen van het 
cohesiebeleid van absoluut cruciaal 
belang zijn voor de verbetering van de 
situatie van de minder ontwikkelde regio's, 
en dat het proces van modernisering van 
het staatssteunbeleid de doelstellingen van 
cohesie in de hele EU moet weerspiegelen 
en deze regio's in staat moeten stellen 
hetzelfde economische- en 
socialewelzijnsniveau te bereiken als 
andere EU-regio's; is van mening dat de 
modernisering van de mededingingsregels 
gebaseerd moet zijn op inzicht in de 
gevolgen van die regels op subnationaal 
niveau;

Or. en

Amendement 28
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat zowel de regels inzake 
staatssteun als de doelstellingen van het 
cohesiebeleid moeten leiden tot verbetering 
van de situatie van de minder ontwikkelde 
regio's, en dat het proces van 
modernisering van het staatssteunbeleid de 
doelstellingen van cohesie in de hele EU 
moet weerspiegelen; is van mening dat de 
modernisering van de mededingingsregels 
gebaseerd moet zijn op inzicht in de 
gevolgen van die regels op subnationaal 
niveau;

2. benadrukt dat zowel de regels inzake 
staatssteun als de doelstellingen van het 
cohesiebeleid moeten leiden tot verbetering 
van de situatie van de minder ontwikkelde 
regio's, en dat het proces van 
modernisering van het staatssteunbeleid de 
doelstellingen van cohesie in de hele EU 
moet weerspiegelen; is van mening dat de 
modernisering van de mededingingsregels 
enerzijds gebaseerd moet zijn op inzicht in 
de gevolgen van die regels op subnationaal 
niveau en anderzijds subsidiewedlopen 
voor het bedrijfsleven moet helpen 
voorkomen;

Or. en

Amendement 29
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat zowel de regels inzake 
staatssteun als de doelstellingen van het 
cohesiebeleid moeten leiden tot verbetering 
van de situatie van de minder ontwikkelde 
regio's, en dat het proces van 
modernisering van het staatssteunbeleid de 
doelstellingen van cohesie in de hele EU 
moet weerspiegelen; is van mening dat de 
modernisering van de mededingingsregels 
gebaseerd moet zijn op inzicht in de 
gevolgen van die regels op subnationaal 
niveau;

2. benadrukt dat zowel de regels inzake 
staatssteun als de doelstellingen van het 
cohesiebeleid moeten leiden tot verbetering 
van de situatie van met name de minder 
ontwikkelde regio's, en dat het proces van 
modernisering van het staatssteunbeleid de 
doelstellingen van cohesie in de hele EU 
moet weerspiegelen; is van mening dat de 
modernisering van de mededingingsregels 
gebaseerd moet zijn op inzicht in de 
gevolgen van die regels op subnationaal 
niveau;

Or. en

Amendement 30
Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat zowel de regels inzake 
staatssteun als de doelstellingen van het 
cohesiebeleid moeten leiden tot verbetering 
van de situatie van de minder ontwikkelde
regio's, en dat het proces van 
modernisering van het staatssteunbeleid de 
doelstellingen van cohesie in de hele EU 
moet weerspiegelen; is van mening dat de 
modernisering van de mededingingsregels 
gebaseerd moet zijn op inzicht in de 
gevolgen van die regels op subnationaal 
niveau;

2. benadrukt dat zowel de regels inzake 
staatssteun als de doelstellingen van het 
cohesiebeleid moeten leiden tot verbetering 
van de situatie van de regio's, en dat het 
proces van modernisering van het 
staatssteunbeleid de doelstellingen van 
cohesie in de hele EU moet weerspiegelen; 
is van mening dat de modernisering van de 
mededingingsregels gebaseerd moet zijn 
op inzicht in de gevolgen van die regels op 
subnationaal niveau;

Or. en

Amendement 31
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat staatssteun aan 
verafgelegen gebieden die met hoge 
meerkosten voor vervoer en beperkte 
marktomvang kampen moeilijk tot 
marktverstoring kan leiden en dat de 
regels inzake staatssteun 
dienovereenkomstig in overeenstemming 
met het proportionaliteitsbeginsel moet 
worden bijgesteld;

Or. en

Amendement 32
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. acht het verheugend dat de Commissie 
er in het moderniseringsproces van de 

3. acht het verheugend dat de Commissie 
er in het moderniseringsproces van de 
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staatssteun naar streeft de beginselen 
duidelijker en eenvoudiger te maken; is
van oordeel dat deze beginselen enerzijds 
goed gecoördineerd moeten worden met 
ander EU-beleid en anderzijds duidelijk, 
voorspelbaar en flexibel genoeg moeten 
zijn om te voorzien in de behoeften van 
bepaalde lidstaten en hun regio's die een 
periode van crisis en ernstige economische 
moeilijkheden doormaken; verklaart
andermaal dat het beseft dat staatssteun 
een rol speelt bij de aanpak van de crisis; is 
bezorgd dat het voorstel zoals dat met het 
oog op de raadpleging is gepubliceerd 
onvoldoende onderlegd is en haaks zal 
staan op het streven naar vereenvoudiging;

staatssteun naar streeft de beginselen 
duidelijker en eenvoudiger te maken; is 
van oordeel dat deze beginselen enerzijds
goed gecoördineerd moeten worden met 
ander EU-beleid en anderzijds duidelijk, 
voorspelbaar en flexibel genoeg moeten 
zijn om te voorzien in de behoeften van 
bepaalde lidstaten en hun regio's die een 
periode van crisis en ernstige economische 
moeilijkheden doormaken; is van mening 
dat gezien de huidige economische en 
sociale crisis overheidsinvesteringen een 
cruciaal element zijn van een brede groei-
en werkgelegenheidsstrategie; wijst wat 
dit betreft andermaal op de belangrijke rol 
van staatssteun bij de aanpak van de crisis; 
is bezorgd dat het voorstel zoals dat met 
het oog op de raadpleging is gepubliceerd 
onvoldoende onderlegd is en haaks zal 
staan op het streven naar vereenvoudiging; 
verzoekt de Commissie om in de komende 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen te preciseren dat de 
daarin vervatte steunintensiteitniveaus 
niet van toepassing zijn op 
overheidssubsidies van de lidstaten 
waarbij gebruik wordt gemaakt van ESF-
en EFRO-gelden en die aan de 
compatibiliteitseisen van het besluit 
inzake diensten van algemeen economisch 
belang of van het kader voldoen;

Or. en

Amendement 33
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. acht het verheugend dat de Commissie 
er in het moderniseringsproces van de 
staatssteun naar streeft de beginselen 
duidelijker en eenvoudiger te maken; is 

3. acht het verheugend dat de Commissie 
er in het moderniseringsproces van de 
staatssteun naar streeft de beginselen 
duidelijker en eenvoudiger te maken; is 
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van oordeel dat deze beginselen enerzijds 
goed gecoördineerd moeten worden met 
ander EU-beleid en anderzijds duidelijk, 
voorspelbaar en flexibel genoeg moeten 
zijn om te voorzien in de behoeften van 
bepaalde lidstaten en hun regio's die een 
periode van crisis en ernstige economische 
moeilijkheden doormaken; verklaart 
andermaal dat het beseft dat staatssteun een 
rol speelt bij de aanpak van de crisis; is 
bezorgd dat het voorstel zoals dat met het 
oog op de raadpleging is gepubliceerd 
onvoldoende onderlegd is en haaks zal 
staan op het streven naar vereenvoudiging;

van oordeel dat deze beginselen enerzijds 
goed gecoördineerd moeten worden met 
ander EU-beleid en anderzijds duidelijk, 
voorspelbaar en flexibel genoeg moeten 
zijn om te voorzien in de behoeften van 
bepaalde lidstaten en hun regio's die een 
periode van crisis en ernstige economische 
moeilijkheden doormaken; verklaart 
andermaal dat het beseft dat staatssteun een 
rol speelt bij de aanpak van de crisis; is 
bezorgd dat het voorstel zoals dat met het 
oog op de raadpleging is gepubliceerd 
onvoldoende aansluit op het 
cohesiebeleid, in bijzonder wat betreft de 
regels ter voorkoming van 
bedrijfsverplaatsingen en haaks zal staan 
op het streven naar vereenvoudiging;

Or. en

Amendement 34
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. acht het verheugend dat de Commissie 
er in het moderniseringsproces van de 
staatssteun naar streeft de beginselen 
duidelijker en eenvoudiger te maken; is 
van oordeel dat deze beginselen enerzijds 
goed gecoördineerd moeten worden met 
ander EU-beleid en anderzijds duidelijk, 
voorspelbaar en flexibel genoeg moeten 
zijn om te voorzien in de behoeften van 
bepaalde lidstaten en hun regio's die een 
periode van crisis en ernstige economische 
moeilijkheden doormaken; verklaart 
andermaal dat het beseft dat staatssteun een 
rol speelt bij de aanpak van de crisis; is 
bezorgd dat het voorstel zoals dat met het 
oog op de raadpleging is gepubliceerd 
onvoldoende onderlegd is en haaks zal 

3. acht het verheugend dat de Commissie 
er in het moderniseringsproces van de 
staatssteun naar streeft de beginselen 
duidelijker en eenvoudiger te maken; is 
van oordeel dat deze beginselen enerzijds 
goed gecoördineerd moeten worden met 
ander EU-beleid en anderzijds duidelijk, 
voorspelbaar en flexibel genoeg moeten 
zijn om te voorzien in de behoeften van 
bepaalde lidstaten en hun regio's die een 
periode van crisis en ernstige economische 
moeilijkheden doormaken; verklaart 
andermaal dat het beseft dat staatssteun een 
rol speelt bij de aanpak van de 
economische crisis; is bezorgd dat het 
voorstel zoals dat met het oog op de 
raadpleging is gepubliceerd onvoldoende 
onderlegd is en haaks zal staan op het 
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staan op het streven naar vereenvoudiging; streven naar vereenvoudiging;

Or. en

Amendement 35
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. adviseert de maximale dekking van 
de gebieden van de categorie "a" en "b" 
voor de periode 2014-2020 in plaats van 
42% vast te stellen op 45% van de 
bevolking van de EU-27;

Or. en

Amendement 36
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie om in de 
komende richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen te bevestigen dat de 
daarin vervatte steunintensiteitniveaus 
niet van toepassing zijn op 
overheidssubsidies van de lidstaten 
waarbij gebruik wordt gemaakt van ESF-
en EFRO-gelden en voldaan wordt aan de 
compatibiliteitseisen van het besluit 
inzake diensten van algemeen economisch 
belang of van het kader;

Or. en

Amendement 37
Michael Theurer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. stelt voor om grensregio's extra 
dekking te bieden om te voorkomen dat 
grote verschillen tussen naburige 
grensregio's qua beschikbare regionale 
steun de economie van grensregio's 
schaadt;

Or. en

Amendement 38
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; wijst erop dat de EU-economie 
wereldwijd gezien in een nadelige positie 
zou kunnen komen verkeren ten opzichte 
van derde landen die profiteren van
minder strikte 
werkgelegenheidsregelingen of lagere 
kosten;

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; wijst erop dat de noodzakelijke 
balansaanpassingen in de particuliere 
sector en de economische onzekerheid ten 
koste gaan van investeringen in 
achtergestelde gebieden van de EU en de 
toegang tot financiering aldaar, waardoor 
de verschillen tussen regio's verder 
groeien; verzoekt de Commissie 
voorzorgsmaatregelen te treffen tegen 
verstoringen als gevolg van de ongelijke 
financiële mogelijkheden van lidstaten, 
zoals bijvoorbeeld financiële maxima op 
maat van de begrotingscapaciteit van 
lidstaten;

Or. en
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Amendement 39
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; wijst erop dat de EU-economie 
wereldwijd gezien in een nadelige positie 
zou kunnen komen verkeren ten opzichte 
van derde landen die profiteren van 
minder strikte 
werkgelegenheidsregelingen of lagere 
kosten;

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; wijst erop dat de noodzakelijke 
balansaanpassingen in de particuliere 
sector en de economische onzekerheid ten 
koste gaan van investeringen in de 
achtergestelde gebieden van de EU en de 
toegang tot financiering aldaar, waardoor 
de verschillen tussen regio's verder 
groeien;

Or. en

Amendement 40
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; wijst erop dat de EU-economie 

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten;
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wereldwijd gezien in een nadelige positie 
zou kunnen komen verkeren ten opzichte 
van derde landen die profiteren van 
minder strikte 
werkgelegenheidsregelingen of lagere 
kosten;

Or. en

Amendement 41
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; wijst erop dat de EU-economie 
wereldwijd gezien in een nadelige positie 
zou kunnen komen verkeren ten opzichte 
van derde landen die profiteren van minder 
strikte werkgelegenheidsregelingen of 
lagere kosten;

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; wijst de Commissie tegen deze 
achtergrond op de positie van 
ultraperifere regio's en hun specifieke 
handicaps die daling van de bijkomende 
hulpintensiteit voor dergelijke regio's 
onhaalbaar maken, en pleit voor een 
duidelijke garantie dat ondernemingen 
met niet-financiële activiteiten niet 
worden uitgesloten van 
overheidssteunregelingen indien zij onder 
de volgende categorieën van de 
statistische classificatie van economische 
activiteiten NACE Rev. 2 vallen: 
ondernemingen waarvan de 
hoofdactiviteit onder sectie K "Financiële 
activiteiten en verzekeringen" valt of 
ondernemingen die activiteiten uitvoeren 
binnen eenzelfde concern en waarvan de 
hoofdactiviteit onder klasse 70.10 
"Activiteiten van hoofdkantoren" valt of 
klasse 70.22 "Overige adviesbureaus op 
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het gebied van bedrijfsbeheer"; wijst erop 
dat de EU-economie wereldwijd gezien in 
een nadelige positie zou kunnen komen 
verkeren ten opzichte van derde landen die 
profiteren van minder strikte 
werkgelegenheidsregelingen of lagere 
kosten;

Or. en

Amendement 42
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de
lidstaten; wijst erop dat de EU-economie 
wereldwijd gezien in een nadelige positie 
zou kunnen komen verkeren ten opzichte 
van derde landen die profiteren van minder 
strikte werkgelegenheidsregelingen of 
lagere kosten;

4. stelt zich op het standpunt dat de
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind maar gehandhaafd moet 
worden op tenminste 45,5% en dat 
vermindering van de steunintensiteit moet 
worden heroverwogen in het licht van de
politieke, economische, sociale alsook 
demografische situatie in de lidstaten; 
verzoekt de Commissie zich niet alleen op 
regio's met een lage bevolkingsdichtheid 
te richten, maar tevens op regio's die met 
een gestage daling van die 
bevolkingsdichtheid te kampen hebben, 
alsook op regio's die als gevolg van het 
vertrek van jonge inwoners gebukt gaan 
onder een ernstig scheve verhouding 
tussen de beroepsactieve en niet-
beroepsactieve bevolking, en roept de 
Commissie op om indien nodig een 
nieuwe subsidiabiliteitscategorie in het 
leven te roepen; wijst erop dat de EU-
economie wereldwijd gezien in een 
nadelige positie zou kunnen komen 
verkeren ten opzichte van derde landen die 
profiteren van minder strikte 
werkgelegenheidsregelingen of lagere 
kosten;
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Or. en

Amendement 43
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; wijst erop dat de EU-economie 
wereldwijd gezien in een nadelige positie 
zou kunnen komen verkeren ten opzichte 
van derde landen die profiteren van minder 
strikte werkgelegenheidsregelingen of 
lagere kosten;

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; verzoekt de Commissie in dit 
verband om gezien de specifieke 
handicaps van ultraperifere regio's de 
beginselen van niet-degressiviteit en niet-
beperking in de tijd voor exploitatiesteun 
in deze regio's nog eens duidelijk in haar 
richtsnoeren te onderstrepen; wijst erop 
dat de EU-economie wereldwijd gezien in 
een nadelige positie zou kunnen komen 
verkeren ten opzichte van derde landen die 
profiteren van minder strikte 
werkgelegenheidsregelingen of lagere 
kosten, de economie van ultraperifere 
regio's die aan minder ontwikkelde 
landen grenzen in het bijzonder;

Or. en

Amendement 44
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; wijst erop dat de EU-economie 
wereldwijd gezien in een nadelige positie 
zou kunnen komen verkeren ten opzichte 
van derde landen die profiteren van minder 
strikte werkgelegenheidsregelingen of 
lagere kosten;

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; pleit uitdrukkelijk voor een 
beperking van het verschil in 
steunintensiteit tussen de verschillende 
categorieën regio's en bedrijfsgroottes tot 
een maximum van 15%; wijst erop dat de 
EU-economie wereldwijd gezien in een 
nadelige positie zou kunnen komen 
verkeren ten opzichte van derde landen die 
profiteren van minder strikte 
werkgelegenheidsregelingen of lagere 
kosten;

Or. en

Amendement 45
Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; wijst erop dat de EU-economie 
wereldwijd gezien in een nadelige positie 
zou kunnen komen verkeren ten opzichte 
van derde landen die profiteren van minder 
strikte werkgelegenheidsregelingen of 
lagere kosten;

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; pleit uitdrukkelijk voor een 
beperking van het verschil in 
steunintensiteit tussen de verschillende 
categorieën regio's en bedrijfsgroottes tot 
maximaal 15%; wijst erop dat de EU-
economie wereldwijd gezien in een 
nadelige positie zou kunnen komen 
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verkeren ten opzichte van derde landen die 
profiteren van minder strikte 
werkgelegenheidsregelingen of lagere 
kosten;

Or. en

Amendement 46
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; wijst erop dat de EU-economie 
wereldwijd gezien in een nadelige positie 
zou kunnen komen verkeren ten opzichte 
van derde landen die profiteren van minder 
strikte werkgelegenheidsregelingen of 
lagere kosten;

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten alsook in het licht van hun 
natuurlijke, geografische en 
demografische handicaps; wijst erop dat 
de EU-economie wereldwijd gezien in een 
nadelige positie zou kunnen komen 
verkeren ten opzichte van derde landen die 
profiteren van minder strikte 
werkgelegenheidsregelingen of lagere 
kosten;

Or. en

Amendement 47
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
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steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; wijst erop dat de EU-economie 
wereldwijd gezien in een nadelige positie 
zou kunnen komen verkeren ten opzichte 
van derde landen die profiteren van
minder strikte werkgelegenheidsregelingen 
of lagere kosten;

steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; wijst erop dat de EU-economie 
wereldwijd gezien in een nadelige positie 
zou kunnen komen verkeren ten opzichte 
van derde landen met minder strikte 
werkgelegenheidsregelingen of lagere 
kostenstructuren;

Or. en

Amendement 48
Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt zich op het standpunt dat de
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; wijst erop dat de EU-economie 
wereldwijd gezien in een nadelige positie 
zou kunnen komen verkeren ten opzichte 
van derde landen die profiteren van minder 
strikte werkgelegenheidsregelingen of 
lagere kosten;

4. stelt zich op het standpunt dat de 
geografische zonering in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 niet moet 
worden verkleind en dat vermindering van 
de steunintensiteit moet worden 
heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de 
lidstaten; wijst erop dat de EU-economie 
wereldwijd gezien in een nadelige positie 
zou kunnen komen verkeren ten opzichte 
van derde landen die profiteren van minder 
strikte werkgelegenheidsregelingen of 
lagere kosten; is dan ook van mening dat 
de geografische zonering niet lager mag 
zijn dan 45,5% om de economische 
ontwikkeling van de regio's niet te 
torpederen;

Or. en

Amendement 49
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. acht het van groot belang dat in het 
kader van een breder 
moderniseringsproces de regionale 
steunmaatregelen geactualiseerd worden, 
en wel in lijn met de dynamiek en het 
groeitempo van de economie sinds de 
crisis, en dat er concreet meer flexibiliteit 
nodig is bij de vaststelling van regionale 
handicaps;  is met het oog daarop van 
mening dat bij de selectie van 
achtergestelde gebieden krachtens artikel 
107, lid 3, letter c) VWEU de vrijstelling 
niet een louter mathematische exercitie 
mag zijn waarbij de bevolkingsomvang 
overeenkomstig artikel 107, lid 3, letter a) 
simpelweg wordt afgetrokken van de 
totale EU-bevolking die onder dergelijke 
steunregelingen valt, maar dat er ter 
vaststelling van de feitelijke regionale 
handicaps een breder scala aan 
parameters toegepast moet kunnen 
worden; brengt de Commissie in 
herinnering dat er volledig 
overeenkomstig de doelstellingen van het 
Verdrag niet alleen specifieke aandacht 
dient uit te gaan naar de handicaps als 
gevolg van een lage bevolkingsdichtheid, 
maar tevens naar handicaps als gevolg 
van de economische complexiteit van 
berg- en eilandgebieden, van de nabijheid 
van grenzen en van natuurrampen;

Or. en

Amendement 50
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat de Commissie ter 
weerspiegeling van de in artikel 107, lid 3, 
letter a) VWEU erkende specifieke situatie 
van de ultraperifere regio's deze regio's 
gezien hun structurele en permanente 
handicaps dezelfde steun moet blijven 
geven als in de huidige regeling; stelt zich 
dan ook op het standpunt dat de maximale 
steunintensiteiten voor regionale 
investeringen in de ultraperifere regio's 
niet moeten worden veranderd; benadrukt 
dat gezien de grote afstand van 
ultraperifere regio's tot de interne markt 
van de EU alsook de nabijheid van andere 
markten van minder ontwikkelde landen 
en de permanente beperkingen van deze 
regio's de niet-degressiviteit en niet-
beperking in de tijd voor exploitatiesteun 
in ultraperifere regio's essentieel is;

Or. en

Amendement 51
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. stelt de Commissie voor om bij haar 
zoneringscriteria rekening te houden met 
de natuurlijke, geografische en 
demografische handicaps van sommige 
regio's, waaronder plattelandsgebieden, 
berggebieden en eilanden; wijst op het feit 
dat de zoneringscriteria qua 
minimumomvang en -oppervlak van de 
zones niet voor alle gebieden geschikt zijn 
en dat deze gebieden in het bijzonder vaak 
niet aan de bevolkingscriteria daarvan 
kunnen voldoen; pleit daarom voor een 
versoepeling van deze vereisten door ofwel 
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passendere bevolkingsmaxima in te 
stellen ofwel de twee criteria anders toe te 
passen;

Or. en

Amendement 52
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. stelt de Commissie voor om bij haar 
zoneringscriteria rekening te houden met 
de natuurlijke, geografische en
demografische handicaps van sommige 
regio's, waaronder plattelandsgebieden, 
berggebieden en eilanden; wijst op het feit 
dat de zoneringscriteria qua 
minimumomvang en -oppervlak van de 
zones niet voor alle gebieden geschikt zijn 
en dat deze gebieden in het bijzonder vaak 
niet aan de gevraagde bevolkingscriteria 
kunnen voldoen; pleit daarom voor een 
versoepeling van deze vereisten door ofwel 
passendere bevolkingsmaxima in te 
stellen ofwel de twee criteria flexibeler toe 
te passen;

Or. en

Amendement 53
Giommaria Uggias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat steunregelingen 
een legitieme vorm van compensatie zijn 
voor het insulaire karakter waarmee een 
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regio te kampen heeft en dat een 
dergelijke toestand voor doeleinden van 
de territoriale dekking van de regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 als enig 
criterium gehanteerd moet worden om 
eilanden te helpen hun structurele 
handicaps te overwinnen en te zorgen 
voor een goede voedingsbodem voor 
economische, sociale en territoriale groei;

Or. en

Amendement 54
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. wijst de Commissie op de specifieke, 
krachtens artikel 107, lid 3, letter a) 
VWEU erkende situatie van de 
ultraperifere regio's en hamert nog eens 
op de noodzaak van een flexibelere 
aanpak op maat van hun specifieke 
kenmerken; is van mening dat de 
ultraperifere regio's exploitatiesteun moet 
kunnen verlenen aan ondernemingen en 
dat zij dezelfde steun moeten blijven 
krijgen als in het verleden; is van mening 
dat wat betreft investeringssteun de bonus 
voor de ultraperifere regio's moet worden 
gehandhaafd;

Or. en

Amendement 55
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. stelt de nodige vraagtekens bij de 
relevantie van de nieuwe, op het BBP en 
het werkloosheidspercentage gebaseerde 
regels voor de zonering in het kader van 
regionale steunmaatregelen; stelt in het 
bijzonder voor de zoneringscriteria tevens 
op de natuurlijke, geografische en 
demografische handicaps van bepaalde 
regio's te baseren;

Or. en

Amendement 56
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. is van mening dat het 
werkloosheidspercentage toegevoegd moet 
worden als nieuw 
subsidiabiliteitscriterium van regio's, 
bovenop het BBP; 

Or. en

Amendement 57
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de 
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de 
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 
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de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's een speciaal 
veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en
hen in staat stelt zich aan hun nieuwe 
situatie aan te passen;

de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's alsook voor ernstig
door de crisis getroffen regio's waarvoor 
overheidsfinanciering krachtens het 
cohesiebeleid en regionale 
steunregelingen wellicht de enige bron 
van investeringen zijn, een speciaal 
veiligheidsstelsel moet komen dat hen in 
staat stelt zich aan hun nieuwe situatie aan 
te passen

Or. en

Amendement 58
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de 
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's een speciaal 
veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en 
hen in staat stelt zich aan hun nieuwe 
situatie aan te passen;

5. benadrukt dat de nieuwe richtsnoeren 
inzake regionale steunmaatregelen geen 
restrictieve gevolgen mogen hebben voor 
de investeringen en de groei van regio's 
wanneer die van de categorie van de 
minder ontwikkelde regio's naar die van de 
meer ontwikkelde regio's promoveren; 
beseft dat bepaalde regio's die in het 
huidige systeem voor staatssteun in 
aanmerking komen in de toekomst 
mogelijk niet meer aan de zoneringscriteria 
van de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat deze regio's in aanmerking moeten 
komen voor een speciaal "veiligheidsnet"
dat vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en 
hen in staat stelt iets aan hun nieuwe 
situatie te doen; acht het wat dit betreft 
van cruciaal belang dat alle regio's die in 
de periode 2007-2013 als "a"-regio's 
werden aangemerkt in de periode 2014-
2020 als voorgedefinieerde "c"-regio’s 
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worden behandeld;

Or. en

Amendement 59
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de 
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's een speciaal 
veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en 
hen in staat stelt zich aan hun nieuwe 
situatie aan te passen;

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de 
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's een speciaal 
veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en 
hen in staat stelt zich aan hun nieuwe 
situatie aan te passen; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat de regio's 
die voor de periode 2007-2013 werden 
aangemerkt als statistisch-effectgebieden 
subsidiabel zijn als "c"-gebied of 
anderszins om ervoor te zorgen dat regels 
inzake regionale steun kunnen blijven 
bijdragen aan het lopende proces van 
economische ontwikkeling, herstel en 
groei in deze regio's overeenkomstig het 
standpunt van de Commissie regionale 
ontwikkeling zoals uiteengezet in het 
onderhandelingsmandaat;

Or. en

Amendement 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de 
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's een speciaal 
veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en 
hen in staat stelt zich aan hun nieuwe 
situatie aan te passen;

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de 
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's een speciaal 
veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en 
hen in staat stelt zich aan hun nieuwe 
situatie aan te passen; is in lijn daarmee 
van mening dat voor een grotere 
consistentie tussen cohesieregels en 
mededingingsregels de nieuwe categorie 
in het cohesiebeleid voor overgangsregio's 
een volwaardige plaats dient te krijgen in 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen voor de komende 
periode;

Or. en

Amendement 61
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de 
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de 
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
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regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's een speciaal 
veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en 
hen in staat stelt zich aan hun nieuwe 
situatie aan te passen;

regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's een speciaal 
veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en 
hen in staat stelt zich aan hun nieuwe 
situatie aan te passen; is wat betreft de 
categorie ultraperifere, dunbevolkte 
regio's en eilanden voorstander van de 
definitie van dunbevolkte gebieden 
volgens NUTS 2, in lijn met de speciale 
toewijzing in het kader van het 
cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 62
Francesca Barracciu, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de 
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's een speciaal 
veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en 
hen in staat stelt zich aan hun nieuwe 

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de 
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's alsook voor ernstig 
door de crisis getroffen regio's waarvoor 
overheidsfinanciering krachtens het 
cohesiebeleid en regionale 
steunregelingen wellicht de enige bron 
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situatie aan te passen; van investeringen zijn, een speciaal 
veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en 
hen in staat stelt zich aan hun nieuwe 
situatie aan te passen;

Or. en

Amendement 63
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de 
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's een speciaal 
veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en 
hen in staat stelt zich aan hun nieuwe 
situatie aan te passen;

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de 
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's een speciaal 
veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en 
hen in staat stelt zich aan hun nieuwe 
situatie aan te passen; wijst bovendien voor 
wat betreft het concurrentievermogen van 
de EER op de negatieve gevolgen voor de 
aantrekking van investeringen naar de 
EER.

Or. en

Amendement 64
Younous Omarjee
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de 
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's een speciaal 
veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en 
hen in staat stelt zich aan hun nieuwe 
situatie aan te passen;

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen en zich 
dus plotseling buiten de zoneringsregeling 
geplaatst zullen zien; meent dat er voor 
deze regio's een speciaal veiligheidsstelsel 
moet komen dat vergelijkbaar is met dat 
voor de overgangsregio's in het 
cohesiebeleid en hen in staat stelt zich aan 
hun nieuwe situatie aan te passen;

Or. en

Amendement 65
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de 
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's een speciaal 

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de 
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's een speciaal 
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veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en 
hen in staat stelt zich aan hun nieuwe 
situatie aan te passen;

veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en 
hen in staat stelt zich aan hun nieuwe 
situatie aan te passen en zich duurzaam te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 66
Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's een speciaal 
veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en 
hen in staat stelt zich aan hun nieuwe 
situatie aan te passen;

5. wijst op de restrictieve gevolgen van 
nieuwe regels voor de investeringen en de 
groei van regio's wanneer die van de 
categorie van de minder ontwikkelde 
regio's naar die van de meer ontwikkelde 
regio's promoveren; beseft dat bepaalde 
regio's die in het huidige systeem voor 
staatssteun in aanmerking komen in de 
toekomst niet aan de zoneringscriteria van 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen zullen voldoen; meent 
dat er voor deze regio's een speciaal
veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid en 
hen in staat stelt zich aan hun nieuwe 
situatie aan te passen; acht verlenging van 
de overgangsperiode voor deze regio's tot 
2020 noodzakelijk;

Or. en

Amendement 67
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie te voorzien 
in de mogelijkheid de maximale 
steunintensiteit in voormalige "a"-
gebieden, met inbegrip van de 
"statistisch-effectregio's" in de periode 
2007-2013, voor de volledige periode 
2014-2020 met 5 procentpunten op te 
trekken;

Or. en

Amendement 68
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. pleit voor harmonisering van de 
geografische zonering met de nieuwe 
Commissievoorstellen voor het 
cohesiebeleid en in het bijzonder voor 
totstandbrenging van een nieuwe 
categorie overgangsregio's met een BBP 
van tussen de 75% en 90% van het EU-
gemiddelde en stelt een vereenvoudigd 
systeem voor waarin alle overgangsregio's 
worden aangemerkt als voorgedefinieerde 
gebieden overeenkomstig artikel 107, lid 
3, letter c) VWEU;

Or. en

Amendement 69
Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst op de specifieke situatie van 
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grensregio's die onderling zeer 
verschillende steunniveaus genieten, 
alsook op de mogelijke daaruit 
voortvloeiende verstoring van de 
mededinging; is ingenomen met het 
voornemen van de Commissie de 
mededingingverstorende effecten van 
steunregelingen in te perken; onderstreept 
de mogelijke schadelijke economische 
gevolgen van de verschillen in steun 
tussen de minder ontwikkelde en de meer 
ontwikkelde categorie; benadrukt daarom 
de noodzaak tot beperking van het 
verschil tussen de minder ontwikkelde en 
de meer ontwikkelde categorie tot 
maximaal 10%;

Or. en

Amendement 70
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat regio's die aan "a"-gebieden van 
een ander land grenzen voldoende 
voorzieningen worden geboden om 
ongepaste en mogelijk schadelijke 
verschillen in steunintensiteit te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 71
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. verzoekt de Commissie om ter 
voorkoming van ongepaste 
steunintensiteitsverschillen binnen een 
land en tussen naburige landen te 
voorzien in de mogelijkheid om de 
maximaal toegestane steunintensiteit in 
"c"-gebieden die aan "a"-gebieden 
grenzen te verhogen om zo de 
steunintensiteit aan weerszijden maximaal 
10 procentpunten te doen verschillen; 

Or. en

Amendement 72
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quinquies. verzoekt de Commissie om 
voor "c"-gebieden - statistisch-
effectregio's incluis - dienovereenkomstig 
te voorzien in een maximale
steunintensiteit voor kleine 
ondernemingen van ten minste 35 
procentpunten, voor middelgrote 
ondernemingen van 25 procentpunten en 
voor grote ondernemingen van ten minste 
15 procentpunten;

Or. en

Amendement 73
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt de rol van staatssteun in 6. benadrukt de rol van staatssteun in 
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economieën die bijzonder hard getroffen 
zijn door de crisis en waarvoor de steun uit 
hoofde van het cohesiebeleid de enige bron 
van investeringen zou kunnen zijn; wijst 
erop dat de ongunstige economische 
situatie nog niet tot uiting komt in de 
gegevens over het tijdvak 2008-2010 die 
door de Commissie zullen worden gebruikt 
als basis voor de bepaling van wie in 
aanmerking komt voor staatssteun; is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om de regionale kaarten in 
2016 aan een tussentijdse herziening te 
onderwerpen;

economieën die bijzonder hard getroffen 
zijn door de crisis en waarvoor de steun uit 
hoofde van het cohesiebeleid de enige bron 
van investeringen zou kunnen zijn; wijst 
erop dat de ongunstige economische 
situatie nog niet tot uiting komt in de 
gegevens over het tijdvak 2008-2010 die 
door de Commissie zullen worden gebruikt 
als basis voor de bepaling van wie in 
aanmerking komt voor staatssteun; vreest
dat het gebruik van dergelijke gegevens in 
tijden van een dergelijk snelle en 
dramatische economische ontwrichting 
ongepast kan zijn, omdat de territoriale 
gevolgen daarvan nog niet goed meetbaar 
zijn; verzoekt de Commissie gebruik te 
maken van recentere en doelgerichter 
gegevens die beschikbaar zijn op lokaal 
niveau;

Or. en

Amendement 74
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt de rol van staatssteun in 
economieën die bijzonder hard getroffen 
zijn door de crisis en waarvoor de steun uit 
hoofde van het cohesiebeleid de enige bron 
van investeringen zou kunnen zijn; wijst 
erop dat de ongunstige economische 
situatie nog niet tot uiting komt in de 
gegevens over het tijdvak 2008-2010 die 
door de Commissie zullen worden gebruikt 
als basis voor de bepaling van wie in 
aanmerking komt voor staatssteun; is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om de regionale kaarten in 
2016 aan een tussentijdse herziening te 
onderwerpen;

6. benadrukt de rol van staatssteun in 
economieën die bijzonder hard getroffen 
zijn door de crisis en waarvoor de steun uit 
hoofde van het cohesiebeleid de enige bron 
van investeringen zou kunnen zijn; wijst 
erop dat de ongunstige economische 
situatie nog niet tot uiting komt in de 
gegevens over het tijdvak 2008-2010 die 
door de Commissie zullen worden gebruikt 
als basis voor de bepaling van wie in 
aanmerking komt voor staatssteun; is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om de regionale kaarten in 
2016 aan een tussentijdse herziening te 
onderwerpen; verzoekt de Commissie 
tevens om te overwegen de lidstaten de 
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mogelijkheid te bieden specifieke 
maatregelen krachtens de regionale 
derogaties ook buiten de regionale 
steunkaart aan te melden, opdat zij de 
gevolgen van de crisis die gedurende de 
gehele programmeringsperiode 2014-2020 
kunnen opspelen kunnen aanpakken en 
de langetermijngevolgen van 
natuurrampen op de reële economie die 
soms onzichtbaar blijven voor de 
statistische gegevensbank op basis 
waarvan de gesteunde gebieden vooraf in 
kaart worden gebracht, bestrijden 
kunnen; 

Or. en

Amendement 75
Kerstin Westphal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt de rol van staatssteun in 
economieën die bijzonder hard getroffen 
zijn door de crisis en waarvoor de steun uit 
hoofde van het cohesiebeleid de enige bron 
van investeringen zou kunnen zijn; wijst 
erop dat de ongunstige economische 
situatie nog niet tot uiting komt in de 
gegevens over het tijdvak 2008-2010 die 
door de Commissie zullen worden gebruikt 
als basis voor de bepaling van wie in 
aanmerking komt voor staatssteun; is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om de regionale kaarten in 
2016 aan een tussentijdse herziening te 
onderwerpen;

6. benadrukt de rol van staatssteun in 
economieën die bijzonder hard getroffen 
zijn door de crisis en waarvoor de steun uit 
hoofde van het cohesiebeleid de enige bron 
van investeringen zou kunnen zijn; wijst 
erop dat de ongunstige economische 
situatie nog niet tot uiting komt in de 
gegevens over het tijdvak 2008-2010 die 
door de Commissie zullen worden gebruikt 
als basis voor de bepaling van wie in 
aanmerking komt voor staatssteun; is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om de regionale kaarten in 
2016 aan een tussentijdse herziening te 
onderwerpen; verzoekt de Commissie 
oplossingen aan te dragen ter vermijding 
van ongepaste verschillen in 
steunintensiteit tussen grensregio's van 
het type "a" aan de ene kant van de grens 
en van het type "c" aan de andere kant, 
bijvoorbeeld door instelling van een 
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specifieke bijkomende toewijzing voor de 
"c"-gebieden in kwestie;

Or. en

Amendement 76
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt de rol van staatssteun in 
economieën die bijzonder hard getroffen 
zijn door de crisis en waarvoor de steun uit 
hoofde van het cohesiebeleid de enige bron 
van investeringen zou kunnen zijn; wijst 
erop dat de ongunstige economische 
situatie nog niet tot uiting komt in de 
gegevens over het tijdvak 2008-2010 die 
door de Commissie zullen worden gebruikt 
als basis voor de bepaling van wie in 
aanmerking komt voor staatssteun; is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om de regionale kaarten in 
2016 aan een tussentijdse herziening te 
onderwerpen;

6. benadrukt de rol van staatssteun in 
economieën die bijzonder hard getroffen 
zijn door de crisis en waarvoor de steun uit 
hoofde van het cohesiebeleid de enige bron 
van investeringen zou kunnen zijn; wijst 
erop dat de ongunstige economische 
situatie nog niet tot uiting komt in de 
gegevens over het tijdvak 2008-2010 die 
door de Commissie zullen worden gebruikt 
als basis voor de bepaling van wie in 
aanmerking komt voor staatssteun; is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om de regionale kaarten in 
2016 aan een tussentijdse herziening te 
onderwerpen; verzoekt de Commissie de 
geldigheid van de huidige regionale kaart 
te verlengen ingeval de nieuwe kaart niet 
tijdig kan worden goedgekeurd en zo te 
voorkomen dat er een gat valt;

Or. en

Amendement 77
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt de rol van staatssteun in 6. benadrukt de rol van staatssteun in 
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economieën die bijzonder hard getroffen 
zijn door de crisis en waarvoor de steun uit 
hoofde van het cohesiebeleid de enige bron 
van investeringen zou kunnen zijn; wijst 
erop dat de ongunstige economische 
situatie nog niet tot uiting komt in de 
gegevens over het tijdvak 2008-2010 die 
door de Commissie zullen worden gebruikt 
als basis voor de bepaling van wie in 
aanmerking komt voor staatssteun; is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om de regionale kaarten in 
2016 aan een tussentijdse herziening te 
onderwerpen;

economieën die bijzonder hard getroffen 
zijn door de crisis en waarvoor de steun uit 
hoofde van het cohesiebeleid de enige bron 
van investeringen zou kunnen zijn; wijst 
erop dat hoewel de ongunstige 
economische situatie nog niet tot uiting 
komt in de gegevens over het tijdvak 2008-
2009 dit ten behoeve van de conformiteit 
tussen de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen enerzijds en het 
cohesiebeleid voor de nieuwe programma 
periode anderzijds, wel de periode is die 
door de Commissie gebruikt zal worden als 
basis voor de bepaling van wie in 
aanmerking komt voor staatssteun; is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om de regionale kaarten in 
2016 aan een tussentijdse herziening te 
onderwerpen;

Or. en

Amendement 78
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat "isolatie" (d.w.z. een 
lage bevolkingsdichtheid) de enige voor de 
afwijking krachtens artikel 107, lid 3, 
letter c) relevante geografische handicap 
is; is van mening dat ook geografische 
handicaps als een insulair karakter, 
nabijheid van grenzen en natuurrampen 
als relevant moeten worden aangemerkt;

Or. en

Amendement 79
Hermann Winkler
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om de 
zorgen van de regeringsleiders en 
staatshoofden zoals neergelegd in de 
conclusies van de Europese Raad van 7 
en 8 februari 2013 inzake het MFK, mede 
tot uiting komend in "speciale 
toewijzingen" aan bepaalde regio's, 
tevens hun weerspiegeling te doen vinden 
in de richtsnoeren inzake regionale 
steunregelingen;

Or. en

Amendement 80
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat "isolatie" (d.w.z. een 
lage bevolkingsdichtheid) momenteel het 
enige voor de afwijking krachtens artikel 
107, lid 3, letter c) relevante geografische 
nadeel is; is van mening dat ook 
geografische handicaps als een insulair 
karakter, nabijheid van grenzen alsook 
natuurrampen als relevant moeten 
worden aangemerkt;

Or. en

Amendement 81
Francesca Barracciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie regio's op 
NUTS 2-niveau die uitsluitend uit één of 
enkele eilanden bestaan op te nemen in de 
lijst van "voorgedefinieerde "c"-
gebieden" overeenkomstig artikel 107, lid 
3, letter c VWEU;

Or. en

Amendement 82
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst op het standpunt van de 
Europese Raad die de Commissie 
opdracht heeft gegeven te zorgen voor een 
oplossing voor de specifieke situatie van 
regio's die aan convergentieregio's 
grenzen; wijst de Commissie er nog eens 
op dat regio's die aan regio's van andere 
lidstaten grenzen het meest blootgesteld 
zijn aan de economische ontwikkelingen 
voortvloeiend uit de toetreding van nieuwe 
lidstaten; wijst dan ook met het oog op 
minimalisering van de verschillen in 
steunintensiteit tussen regio's van 
verschillende lidstaten met dezelfde grens 
op het belang van een evenwichtige 
toewijzing van zogeheten "a"- en "c"-
gebieden;

Or. en

Amendement 83
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept de Commissie op ervoor te 
zorgen dat er zorgvuldig wordt 
omgesprongen met de specifieke positie 
van regio's die aan minder ontwikkelde 
regio's grenzen, teneinde te vermijden dat 
er geïsoleerde regio's ontstaan die 
nagenoeg geen steun genieten maar 
tegelijkertijd aan "a"-regio's grenzen;

Or. en

Amendement 84
Francesca Barracciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie alle regio's 
op NUTS 2-niveau die uitsluitend uit één 
of enkele eilanden bestaan toestemming te 
geven exploitatiesteun te verstrekken ter 
dekking van bijkomende vervoerskosten;

Or. en

Amendement 85
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie met klem 
ongepaste verschillen in steunintensiteit 
aan nationale grenzen te voorkomen door 
lidstaten met regio's die aan "a"-gebieden 
van een andere lidstaat grenzen een 
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specifieke "c"-dekking te geven; is van 
mening dat deze specifieke dekking 
toegekend moet worden aan NUTS 3-
regio's of delen daarvan die aan een "a"-
gebied van een andere lidstaat grenzen en 
niet zijn voorgedefinieerd als "c"-
gebieden; is van mening dat deze dekking 
in afwijking van de algehele maximale 
dekking moet worden toegekend aan de 
lidstaten, bovenop de dekking voor 
voorgedefinieerde en niet-
voorgedefinieerde "c"-gebieden; 

Or. en

Amendement 86
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de toepassing van 
steunregels in het kader van 
cohesiebeleidprogramma's beter bereikt 
zou kunnen worden door de nadruk te 
leggen op grootschalige steun, de regels te 
vereenvoudigen, het de minimis-plafond op 
te trekken en de horizontale categorieën in 
de machtigingsverordening en het 
toepassinggebied van de 
groepsvrijstellingsregels van de 
groepsvrijstellingsverordening uit te 
breiden;

7. is van mening dat de toepassing van 
steunregels in het kader van 
cohesiebeleidprogramma's beter bereikt 
zou kunnen worden door de nadruk te 
leggen op grootschalige steun, de regels te 
vereenvoudigen, het de minimis-plafond op 
te trekken;

Or. en

Amendement 87
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de toepassing van 
steunregels in het kader van 
cohesiebeleidprogramma's beter bereikt 
zou kunnen worden door de nadruk te 
leggen op grootschalige steun, de regels te
vereenvoudigen, het de minimis-plafond op 
te trekken en de horizontale categorieën in 
de machtigingsverordening en het 
toepassinggebied van de 
groepsvrijstellingsregels van de 
groepsvrijstellingsverordening uit te 
breiden;

7. is van mening dat de toepassing van 
steunregels in het kader van 
cohesiebeleidprogramma's beter bereikt 
zou kunnen worden door de nadruk te 
leggen op grootschalige steun, de regels te 
vereenvoudigen, het de minimis-plafond op 
te trekken en de horizontale categorieën in 
de machtigingsverordening en het 
toepassinggebied van de 
groepsvrijstellingsregels van de 
groepsvrijstellingsverordening uit te 
breiden; staat pal achter opname van een 
nieuwe categorie in de algemene 
groepsvrijstellingsverordening voor 
staatssteun ten gunste van de ultraperifere 
regio's van de EU, die terdege rekening 
houdt met de steunregeling krachtens 
artikel 107, lid 3, letter a) VWEU en op 
die manier volledige uitvoering geeft aan 
artikel 349 VWEU;

Or. en

Amendement 88
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de toepassing van 
steunregels in het kader van 
cohesiebeleidprogramma's beter bereikt 
zou kunnen worden door de nadruk te 
leggen op grootschalige steun, de regels te 
vereenvoudigen, het de minimis-plafond op 
te trekken en de horizontale categorieën in 
de machtigingsverordening en het 
toepassinggebied van de 
groepsvrijstellingsregels van de 
groepsvrijstellingsverordening uit te 
breiden;

7. is van mening dat de toepassing van 
steunregels in het kader van 
cohesiebeleidprogramma's beter bereikt 
zou kunnen worden door de nadruk te 
leggen op grootschalige steun, de regels te 
vereenvoudigen, het de minimis-plafond op 
te trekken en de horizontale categorieën in 
de machtigingsverordening en het 
toepassinggebied van de 
groepsvrijstellingsregels van de 
groepsvrijstellingsverordening uit te 
breiden, en wel door de algemene 
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groepsvrijstellingsverordening voor 
staatssteun uit te breiden met een nieuwe 
categorie ten gunste van de ultraperifere 
regio's;

Or. en

Amendement 89
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de toepassing van 
steunregels in het kader van 
cohesiebeleidprogramma's beter bereikt 
zou kunnen worden door de nadruk te 
leggen op grootschalige steun, de regels te 
vereenvoudigen, het de minimis-plafond op 
te trekken en de horizontale categorieën in 
de machtigingsverordening en het 
toepassinggebied van de 
groepsvrijstellingsregels van de 
groepsvrijstellingsverordening uit te 
breiden;

7. is van mening dat de toepassing van 
steunregels in het kader van 
cohesiebeleidprogramma's beter bereikt 
zou kunnen worden door de nadruk te 
leggen op grootschalige steun, de regels te 
vereenvoudigen, het de minimis-plafond op 
te trekken en de horizontale categorieën in 
de machtigingsverordening en het 
toepassinggebied van de 
groepsvrijstellingsregels van de 
groepsvrijstellingsverordening uit te 
breiden door bijvoorbeeld de algemene 
groepsvrijstellingsverordening voor 
staatssteun uit te breiden met een nieuwe 
categorie ten gunste van de ultraperifere 
regio's;

Or. en

Amendement 90
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de toepassing van 
steunregels in het kader van 

7. is van mening dat de toepassing van 
steunregels in het kader van 
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cohesiebeleidprogramma's beter bereikt 
zou kunnen worden door de nadruk te 
leggen op grootschalige steun, de regels te 
vereenvoudigen, het de minimis-plafond 
op te trekken en de horizontale categorieën 
in de machtigingsverordening en het 
toepassinggebied van de 
groepsvrijstellingsregels van de 
groepsvrijstellingsverordening uit te 
breiden;

cohesiebeleidprogramma's beter bereikt 
zou kunnen worden door de nadruk te 
leggen op grootschalige steun, de regels te 
vereenvoudigen en de horizontale 
categorieën in de machtigingsverordening 
en het toepassinggebied van de 
groepsvrijstellingsregels van de 
groepsvrijstellingsverordening uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 91
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de toepassing van 
steunregels in het kader van 
cohesiebeleidprogramma's beter bereikt 
zou kunnen worden door de nadruk te 
leggen op grootschalige steun, de regels te 
vereenvoudigen, het de minimis-plafond op 
te trekken en de horizontale categorieën in 
de machtigingsverordening en het 
toepassinggebied van de 
groepsvrijstellingsregels van de 
groepsvrijstellingsverordening uit te 
breiden;

7. is van mening dat de toepassing van 
steunregels in het kader van 
cohesiebeleidprogramma's beter bereikt 
zou kunnen worden door steun alleen daar 
te verstrekken waar die echt nodig is, de 
regels te vereenvoudigen, het de minimis-
plafond op te trekken en de horizontale 
categorieën in de machtigingsverordening 
en het toepassinggebied van de 
groepsvrijstellingsregels van de 
groepsvrijstellingsverordening uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 92
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de toepassing van 
steunregels in het kader van 
cohesiebeleidprogramma's beter bereikt 
zou kunnen worden door de nadruk te 
leggen op grootschalige steun, de regels te 
vereenvoudigen, het de minimis-plafond op 
te trekken en de horizontale categorieën in 
de machtigingsverordening en het 
toepassinggebied van de 
groepsvrijstellingsregels van de 
groepsvrijstellingsverordening uit te 
breiden;

7. is van mening dat de toepassing van 
steunregels in het kader van 
cohesiebeleidprogramma's beter bereikt 
zou kunnen worden door het belang van 
grootschalige steun te onderkennen, de 
regels te vereenvoudigen, het de minimis-
plafond op te trekken en de horizontale 
categorieën in de machtigingsverordening 
en het toepassinggebied van de 
groepsvrijstellingsregels van de 
groepsvrijstellingsverordening uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 93
Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de toepassing van 
steunregels in het kader van 
cohesiebeleidprogramma's beter bereikt 
zou kunnen worden door de nadruk te 
leggen op grootschalige steun, de regels te 
vereenvoudigen, het de minimis-plafond op 
te trekken en de horizontale categorieën in 
de machtigingsverordening en het 
toepassinggebied van de 
groepsvrijstellingsregels van de 
groepsvrijstellingsverordening uit te 
breiden;

7. is van mening dat de toepassing van 
steunregels in het kader van 
cohesiebeleidprogramma's beter bereikt 
zou kunnen worden door de nadruk te 
leggen op grootschalige steun, de regels te 
vereenvoudigen, het de minimis-plafond op 
te trekken tot een bedrag van EUR 
500.000,- en de horizontale categorieën in 
de machtigingsverordening en het 
toepassinggebied van de 
groepsvrijstellingsregels van de 
groepsvrijstellingsverordening uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 94
Giommaria Uggias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat eilandgebieden 
mede dankzij verhoging van de drempel 
voor de-minimissteun - in het bijzondere 
voor de landbouw-, transport- en 
visserijsector - even concurrerend kunnen 
worden als regio's op het vasteland en op 
die manier de kloof tussen de 
verschillende ontwikkelingsniveaus van 
de Europese regio's kan worden verkleind 
en eilanden volwaardig deel kunnen gaan 
uitmaken van de interne markt;

Or. en

Amendement 95
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat de nieuwe richtsnoeren 
reeds uiterlijk begin april 2013 hadden 
moeten worden goedgekeurd om de 
lidstaten de tijd te geven hun regionale 
steunkaart tijdig op te stellen, deze op tijd 
goedgekeurd te krijgen door de 
Commissie om daarna hun nieuwe 
steunregelingen voor de periode vanaf 1 
januari 2014 te kunnen ontwerpen; is van 
mening dat nu het wel duidelijk is dat de 
nieuwe richtsnoeren niet eerder dan deze 
zomer zullen worden goedgekeurd en de 
nieuwe groepsvrijstellingsverordening is 
aangekondigd voor november - december 
2013, de huidige regels voor nog eens ten 
minste zes maanden van kracht moeten 
blijven; 

Or. en
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Amendement 96
Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie nogmaals om 
gedetailleerde criteria voor het maken van 
onderscheid tussen belangrijke en minder 
belangrijke gevallen van staatssteun;

8. verzoekt de Commissie nogmaals om 
gedetailleerde criteria voor het maken van 
onderscheid tussen belangrijke en minder 
belangrijke gevallen van staatssteun alsook 
om haar definitie van steun aan 
ultraperifere regio's te verduidelijken, 
aangezien het leeuwendeel van de steun 
en steunregelingen niet leiden tot 
verstoring van de mededinging, noch tot 
belemmering van de handel tussen de 
lidstaten, zoals de Commissie zelf in een 
aantal besluiten ten aanzien van onder 
meer de ultraperifere regio's heeft
uiteengezet (besluit C(2012)7442 final);

Or. en

Amendement 97
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie nogmaals om 
gedetailleerde criteria voor het maken van 
onderscheid tussen belangrijke en minder 
belangrijke gevallen van staatssteun;

8. verzoekt de Commissie nogmaals om 
snel te voorzien in duidelijke instructies 
voor de bepaling van wat wel en wat niet 
staatssteun is krachtens artikel 107, lid 1 
VWEU, alsook om de in de routekaart 
inzake de modernisering van het EU-
staatssteunbeleid aangekondigde 
gedetailleerde criteria voor het maken van 
onderscheid tussen belangrijke en minder 
belangrijke gevallen van staatssteun vrij te 
geven;

Or. en
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Amendement 98
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat de toepassing van de 
steunregels in het kader van de 
cohesiebeleidsprogramma's met betrekking 
tot infrastructuurprojecten die 
geëxploiteerd worden voor economische 
activiteiten, met name na het eerder 
geciteerde arrest van het Hof van Justitie 
in de gevoegde zaken Mitteldeutsche 
Flughafen en Flughafen Leipzig/Halle vs 
Commissie, tot meer administratieve 
rompslomp voor de lokale en regionale 
instanties en/of hun openbare lichamen kan 
leiden; benadrukt dat de uitvoering van 
deze projecten in het gedrang zou kunnen 
komen als gevolg van de strenge eisen op 
het gebied van het financieel beheer, zoals 
de vrijmakingsvoorschriften in het 
cohesiebeleid en de klachtenregeling in de 
staatssteunprocedure;

9. is van mening dat de toepassing van de 
steunregels in het kader van de 
cohesiebeleidsprogramma's met betrekking 
tot infrastructuurprojecten die 
geëxploiteerd worden voor economische 
activiteiten tot grote administratieve 
rompslomp voor de lokale en regionale 
instanties en/of hun openbare lichamen kan 
leiden;

Or. en

Amendement 99
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat de toepassing van de 
steunregels in het kader van de 
cohesiebeleidsprogramma's met 
betrekking tot infrastructuurprojecten die 
geëxploiteerd worden voor economische 
activiteiten, met name na het eerder 
geciteerde arrest van het Hof van Justitie in 
de gevoegde zaken Mitteldeutsche 

9. acht het met het oog op het arrest van 
het Hof van Justitie in de gevoegde zaken 
Mitteldeutsche Flughafen en Flughafen 
Leipzig/Halle vs Commissie van groot 
belang dat er bij infrastructuurprojecten 
ten behoeve van de economische 
bedrijvigheid strikt wordt toegezien op een 
correcte uitvoering van de regels inzake 
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Flughafen en Flughafen Leipzig/Halle vs 
Commissie, tot meer administratieve 
rompslomp voor de lokale en regionale 
instanties en/of hun openbare lichamen kan 
leiden; benadrukt dat de uitvoering van 
deze projecten in het gedrang zou kunnen
komen als gevolg van de strenge eisen op 
het gebied van het financieel beheer, zoals 
de vrijmakingsvoorschriften in het 
cohesiebeleid en de klachtenregeling in de 
staatssteunprocedure;

staatssteun in het kader van het 
cohesiebeleid, dit teneinde lokale en 
regionale instanties en/of hun openbare 
lichamen niet te belasten met extra 
administratieve rompslomp; benadrukt dat 
de uitvoering van deze projecten niet in het 
gedrang mag komen als gevolg van de 
strenge eisen op het gebied van het 
financieel beheer, zoals de 
vrijmakingsvoorschriften in het 
cohesiebeleid en de klachtenregeling in de 
staatssteunprocedure;

Or. en

Amendement 100
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt andermaal om meer 
duidelijkheid met betrekking tot de 
beoordeling van de staatssteun die uit 
hoofde van de 
groepsvrijstellingsverordeningen door de 
lidstaten wordt toegekend, aangezien dat in 
de programmering 2014-2020 van het 
cohesiebeleid bijzondere moeilijkheden zal 
opleveren, niet alleen voor de kmo's, maar 
ook voor de plaatselijke en regionale 
instanties en hun openbare lichamen;

10. verzoekt ten behoeve van een 
vereenvoudigde, maar consistente aanpak 
andermaal om meer duidelijkheid met 
betrekking tot de beoordeling van de 
staatssteun die uit hoofde van de 
groepsvrijstellingsverordeningen door de 
lidstaten wordt toegekend, aangezien dat in 
de programmering 2014-2020 van het 
cohesiebeleid bijzondere moeilijkheden zal 
opleveren, niet alleen voor de kmo's, maar 
ook voor de plaatselijke en regionale 
instanties en hun openbare lichamen; 
benadrukt evenwel dat de 
vereenvoudiging niet ten koste mag gaan 
van de handhaving;

Or. en

Amendement 101
Erminia Mazzoni
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat de ex-antevoorwaarden 
voor staatssteun binnen het cohesiebeleid 
vereisen dat de Commissie een 
proactievere aanpak gaat hanteren ten 
aanzien van gevallen van staatssteun, 
vooral als de omvang en reikwijdte van 
niet aan kennisgeving onderworpen 
steunmaatregelen toenemen; is het met de 
Rekenkamer eens dat de Commissie meer 
bekendheid moet geven aan de 
kennisgevingsplicht, beste praktijken moet 
bevorderen, gerichte informatie moet 
verstrekken over de verschillende soorten 
kennisgevingen, en ofwel moet zorgen 
voor de publicatie van een regelmatig 
bijgewerkte afdeling "veelgestelde vragen" 
op haar kennisgevingsite, ofwel een 
helpdesk in het leven moet roepen die 
vragen over de interpretatie van de 
richtlijnen kan beantwoorden;

11. wijst erop dat de ex-antevoorwaarden 
voor staatssteun in het kader van 
nationale regelingen alsook binnen het 
cohesiebeleid vereisen dat de Commissie 
een proactievere aanpak gaat hanteren ten 
aanzien van gevallen van staatssteun, 
vooral als de omvang en reikwijdte van 
niet aan kennisgeving onderworpen 
steunmaatregelen toenemen; verzoekt de 
Commissie om onder toepassing van ex-
antevoorwaarden financiële maxima in te 
stellen aan de hand van de op gezette 
tijden te analyseren begunstigden; is het 
met de Rekenkamer eens dat de Commissie 
meer bekendheid moet geven aan de 
kennisgevingsplicht, beste praktijken moet 
bevorderen, gerichte informatie moet 
verstrekken over de verschillende soorten 
kennisgevingen, en ofwel moet zorgen 
voor de publicatie van een regelmatig 
bijgewerkte afdeling "veelgestelde vragen" 
op haar kennisgevingsite, ofwel een 
helpdesk in het leven moet roepen die 
vragen over de interpretatie van de 
richtlijnen kan beantwoorden;

Or. en

Amendement 102
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat de ex-antevoorwaarden 
voor staatssteun binnen het cohesiebeleid 
vereisen dat de Commissie een 
proactievere aanpak gaat hanteren ten 
aanzien van gevallen van staatssteun, 

11. wijst erop dat de ex-antevoorwaarden 
voor staatssteun binnen het cohesiebeleid 
vereisen dat de Commissie een 
proactievere aanpak gaat hanteren ten 
aanzien van gevallen van staatssteun, 
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vooral als de omvang en reikwijdte van 
niet aan kennisgeving onderworpen 
steunmaatregelen toenemen; is het met de 
Rekenkamer eens dat de Commissie meer 
bekendheid moet geven aan de 
kennisgevingsplicht, beste praktijken moet 
bevorderen, gerichte informatie moet 
verstrekken over de verschillende soorten 
kennisgevingen, en ofwel moet zorgen 
voor de publicatie van een regelmatig 
bijgewerkte afdeling "veelgestelde vragen" 
op haar kennisgevingsite, ofwel een 
helpdesk in het leven moet roepen die 
vragen over de interpretatie van de 
richtlijnen kan beantwoorden;

vooral als de omvang en reikwijdte van 
niet aan kennisgeving onderworpen 
steunmaatregelen toenemen; is het met de 
Rekenkamer eens dat de Commissie meer 
bekendheid moet geven aan de 
kennisgevingsplicht, beste praktijken moet 
bevorderen, gerichte informatie moet 
verstrekken over de verschillende soorten 
kennisgevingen, en moet zorgen voor de 
publicatie van een regelmatig bijgewerkte 
afdeling "veelgestelde vragen" op haar 
kennisgevingsite, alsook dat zij een 
helpdesk in het leven moet roepen die 
vragen over de interpretatie van de 
richtlijnen kan beantwoorden;

Or. en

Amendement 103
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de lidstaten hun 
activiteiten beter moeten coördineren met 
de Commissie, zowel met betrekking tot de 
kwaliteit van de informatie die zijn moeten 
verstrekken en de kennisgevingen die zij 
moeten voorbereiden als ten aanzien van 
de tijdstippen waarop dat moet gebeuren; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de ex-antevoorwaarden voor staatssteun 
in het kader van het cohesiebeleid naar 
behoren worden toegepast en zich strikter 
te houden aan de nationale 
staatssteunregels;

12. is van mening dat de lidstaten hun 
activiteiten beter moeten coördineren met 
de Commissie, zowel met betrekking tot de 
kwaliteit van de informatie die zijn moeten 
verstrekken en de kennisgevingen die zij 
moeten voorbereiden als ten aanzien van 
de tijdstippen waarop dat moet gebeuren;

Or. en

Amendement 104
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de lidstaten hun 
activiteiten beter moeten coördineren met 
de Commissie, zowel met betrekking tot de 
kwaliteit van de informatie die zijn moeten 
verstrekken en de kennisgevingen die zij 
moeten voorbereiden als ten aanzien van 
de tijdstippen waarop dat moet gebeuren; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de ex-antevoorwaarden voor staatssteun in 
het kader van het cohesiebeleid naar 
behoren worden toegepast en zich strikter 
te houden aan de nationale 
staatssteunregels;

12. is van mening dat de lidstaten hun 
activiteiten beter moeten coördineren met 
de Commissie, zowel met betrekking tot de 
kwaliteit van de informatie die zijn moeten 
verstrekken en de kennisgevingen die zij 
moeten voorbereiden als ten aanzien van 
de tijdstippen waarop dat moet gebeuren; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de ex-antevoorwaarden voor staatssteun in 
het kader van het cohesiebeleid naar 
behoren worden toegepast en zich strikter 
te houden aan de nationale 
staatssteunregels; met het oog hierop dient 
te worden overwogen om financiële 
maxima in te stellen;

Or. en

Amendement 105
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de lidstaten hun 
activiteiten beter moeten coördineren met 
de Commissie, zowel met betrekking tot de 
kwaliteit van de informatie die zijn moeten 
verstrekken en de kennisgevingen die zij 
moeten voorbereiden als ten aanzien van 
de tijdstippen waarop dat moet gebeuren; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de ex-antevoorwaarden voor staatssteun in 
het kader van het cohesiebeleid naar 
behoren worden toegepast en zich strikter 
te houden aan de nationale 
staatssteunregels;

12. is van mening dat de lidstaten en 
regio's hun activiteiten beter moeten 
coördineren met de Commissie, zowel met 
betrekking tot de kwaliteit van de 
informatie die zijn moeten verstrekken en 
de kennisgevingen die zij moeten 
voorbereiden als ten aanzien van de 
tijdstippen waarop dat moet gebeuren; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de ex-antevoorwaarden voor staatssteun in 
het kader van het cohesiebeleid naar 
behoren worden toegepast en zich strikter 
te houden aan de nationale 
staatssteunregels;

Or. en
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Amendement 106
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
hun informatiecampagnes over steunregels 
specifiek te richten op regionale en lokale 
lichamen, die in veel gevallen slechts 
sporadisch staatssteun hebben toegekend 
en dus weinig bekend zijn met de ter zake 
geldende regels; verzoekt de Commissie 
hiermee rekening te houden bij de 
beoordeling van de ex-antevoorwaarden 
die voor staatssteun in lidstaten gelden;

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
hun informatiecampagnes over steunregels 
specifiek te richten op regionale en lokale 
lichamen, die in veel gevallen slechts 
sporadisch staatssteun hebben toegekend 
en dus weinig bekend zijn met de ter zake 
geldende regels;

Or. en

Amendement 107
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat sommige van de 
nieuwe maatregelen die in de richtsnoeren 
inzake regionale steunmaatregelen 2014-
2020 worden voorgesteld - zoals 
contrafeitelijke scenario's, duidelijk bewijs
dat de steun een impact heeft op de 
investeringskeuze, of de voorwaarde dat de 
werkzaamheden in verband met het project 
niet mogen beginnen voordat de 
overheidsinstanties een besluit tot 
steunverlening hebben genomen - en die de 
Commissie voor het komende tijdvak 
zowel voor bedrijven die steun aanvragen 
als voor de lidstaten en hun subnationale 
bestuursstructuren verplicht wil stellen, in 
strijd zijn met het beginsel van 
vereenvoudiging en debureaucratisering 

14. is van mening dat sommige van de 
nieuwe maatregelen die in de richtsnoeren 
inzake regionale steunmaatregelen 2014-
2020 worden voorgesteld - zoals 
contrafeitelijke scenario's, duidelijk bewijs
dat de steun impact heeft op de 
investeringskeuze, of de voorwaarde dat de 
werkzaamheden in verband met het project 
niet mogen beginnen voordat de 
overheidsinstanties een besluit tot
steunverlening hebben genomen - en die de 
Commissie voor het komende tijdvak 
zowel voor bedrijven die steun aanvragen 
als voor de lidstaten en hun subnationale 
bestuursstructuren verplicht wil stellen, de 
capaciteit voor de selectie van 
maatregelen en de doeltreffendheid van 
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dat in het cohesiebeleid en ander EU- en 
nationaal beleid wordt nagestreefd;
verklaart andermaal dat dergelijke regels 
betekenen dat bepaalde projecten zullen 
worden uitgesloten van investeringssteun;

de uitgaven zullen verbeteren; onderkent 
dat dergelijke regels betekenen dat 
bepaalde projecten zullen worden 
uitgesloten van investeringssteun;

Or. en

Amendement 108
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat sommige van de 
nieuwe maatregelen die in de richtsnoeren 
inzake regionale steunmaatregelen 2014-
2020 worden voorgesteld - zoals 
contrafeitelijke scenario's, duidelijk bewijs
dat de steun een impact heeft op de 
investeringskeuze, of de voorwaarde dat de 
werkzaamheden in verband met het project 
niet mogen beginnen voordat de 
overheidsinstanties een besluit tot 
steunverlening hebben genomen - en die de 
Commissie voor het komende tijdvak 
zowel voor bedrijven die steun aanvragen 
als voor de lidstaten en hun subnationale 
bestuursstructuren verplicht wil stellen, in
strijd zijn met het beginsel van 
vereenvoudiging en debureaucratisering 
dat in het cohesiebeleid en ander EU- en 
nationaal beleid wordt nagestreefd; 
verklaart andermaal dat dergelijke regels 
betekenen dat bepaalde projecten zullen 
worden uitgesloten van investeringssteun;

14. is van mening dat sommige van de 
nieuwe maatregelen die in de richtsnoeren 
inzake regionale steunmaatregelen 2014-
2020 worden voorgesteld - zoals 
contrafeitelijke scenario's, duidelijk bewijs 
dat de steun impact heeft op de 
investeringskeuze, of de voorwaarde dat de 
werkzaamheden in verband met het project 
niet mogen beginnen voordat de 
overheidsinstanties een besluit tot 
steunverlening hebben genomen - en die de 
Commissie voor het komende tijdvak 
zowel voor bedrijven die steun aanvragen 
als voor de lidstaten en hun subnationale 
bestuursstructuren wil toepassen, in
overeenstemming moeten zijn met het 
beginsel van vereenvoudiging en 
debureaucratisering dat in het 
cohesiebeleid en ander EU- en nationaal 
beleid wordt nagestreefd; verklaart 
andermaal dat dergelijke regels betekenen 
dat bepaalde projecten zullen worden 
uitgesloten van investeringssteun;

Or. en

Amendement 109
Oldřich Vlasák
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat sommige van de 
nieuwe maatregelen die in de richtsnoeren 
inzake regionale steunmaatregelen 2014-
2020 worden voorgesteld - zoals 
contrafeitelijke scenario's, duidelijk bewijs
dat de steun impact heeft op de 
investeringskeuze, of de voorwaarde dat de 
werkzaamheden in verband met het project 
niet mogen beginnen voordat de 
overheidsinstanties een besluit tot 
steunverlening hebben genomen - en die de 
Commissie voor het komende tijdvak 
zowel voor bedrijven die steun aanvragen 
als voor de lidstaten en hun subnationale 
bestuursstructuren verplicht wil stellen, in 
strijd zijn met het beginsel van 
vereenvoudiging en debureaucratisering 
dat in het cohesiebeleid en ander EU- en 
nationaal beleid wordt nagestreefd; 
verklaart andermaal dat dergelijke regels 
betekenen dat bepaalde projecten zullen 
worden uitgesloten van investeringssteun;

14. is van mening dat sommige van de 
nieuwe maatregelen die in de richtsnoeren 
inzake regionale steunmaatregelen 2014-
2020 worden voorgesteld - zoals 
contrafeitelijke scenario's, duidelijk bewijs 
dat de steun impact heeft op de 
investeringskeuze, of de voorwaarde dat de 
werkzaamheden in verband met het project 
niet mogen beginnen voordat de 
overheidsinstanties een besluit tot 
steunverlening hebben genomen - en die de 
Commissie voor het komende tijdvak 
zowel voor bedrijven die steun aanvragen 
als voor de lidstaten en hun subnationale 
bestuursstructuren verplicht wil stellen, in 
strijd zijn met het beginsel van 
vereenvoudiging en debureaucratisering 
dat in het cohesiebeleid en ander EU- en 
nationaal beleid wordt nagestreefd; 
verklaart andermaal dat dergelijke regels 
betekenen dat bepaalde projecten zullen 
worden uitgesloten van investeringssteun 
of nooit de kans krijgen te worden 
opgestart;

Or. en

Amendement 110
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat het toekennen 
van staatssteun overeenkomstig de 
regionale steunregeling de regionale 
ontwikkeling ten goede moet komen; 
verzoekt de Commissie de administratieve 
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juridische vereisten en de 
transparantieverplichtingen zoveel 
mogelijk binnen redelijke perken te 
houden om de administratieve belasting 
tot een minimum te beperken en 
ondernemingen niet te dwingen tot 
publicatie van mogelijke schadelijke 
gegevens;

Or. en

Amendement 111
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het belang van de regels 
voor regionale sectorspecifieke staatssteun 
voor het aantrekken van buitenlandse 
investeringen in de EU en haar regio's en 
voor het waarborgen van hun 
concurrentievermogen wereldwijd;

15. benadrukt met het oog op de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie het belang van de regels voor 
regionale sectorspecifieke staatssteun voor 
het aantrekken van buitenlandse 
investeringen in de EU en haar regio's en 
voor het waarborgen van hun 
concurrentievermogen wereldwijd;

Or. en

Amendement 112
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het belang van de regels 
voor regionale sectorspecifieke staatssteun 
voor het aantrekken van buitenlandse 
investeringen in de EU en haar regio's en 
voor het waarborgen van hun 
concurrentievermogen wereldwijd;

15. benadrukt het belang van duidelijke en 
eenvoudige regels voor regionale 
sectorspecifieke staatssteun voor het 
aantrekken van buitenlandse investeringen 
in de EU en haar regio's en voor het 
waarborgen van hun concurrentievermogen 
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wereldwijd;

Or. en

Amendement 113
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het belang van de regels 
voor regionale sectorspecifieke staatssteun 
voor het aantrekken van buitenlandse 
investeringen in de EU en haar regio's en 
voor het waarborgen van hun 
concurrentievermogen wereldwijd;

15. benadrukt het belang van de regels 
voor regionale alsook sectorspecifieke 
staatssteun voor het aantrekken van 
buitenlandse investeringen in de EU en 
haar regio's en voor het waarborgen van 
hun concurrentievermogen wereldwijd;

Or. en

Amendement 114
Francesca Barracciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. vraagt de Commissie maatregelen 
te treffen - zoals een verhoging van de 
drempel voor de-minimissteun voor 
eilanden, met bijzondere aandacht voor de 
landbouw-, transport- en visserijsector -
die eilandgebieden helpen hetzelfde 
concurrentievermogen te bereiken als 
regio's op het vasteland, zodat de kloof 
tussen de verschillende 
ontwikkelingsniveaus van de Europese 
regio's kleiner wordt en eilanden 
daadwerkelijk deel gaan uitmaken van de 
interne markt;

Or. en
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Amendement 115
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderstreept het belang van 
steunmaatregelen voor regio's met 
permanente handicaps en een lage 
bevolkingsdichtheid en is om die reden 
van mening dat het mogelijk moet blijven 
om staatssteun te verlenen in gevallen 
waarin het zowel noodzakelijk als gepast 
is om de ontvolking tegen te gaan, 
werkgelegenheid te scheppen en bij te 
dragen aan de economische groei in 
Europa;

Or. en

Amendement 116
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat het niet terecht is om
grotere bedrijven in gebieden die onder 
artikel 107, lid 3, onder c), van het VWEU 
vallen, uit te sluiten van staatssteun, 
gezien hun bijdrage aan de 
werkgelegenheid, de bevoorradingsketens 
die zij met kmo's opzetten, hun 
gebruikelijke activiteiten op het gebied 
van onderzoek en ontwikkeling en de rol 
die zij spelen in de economische crisis;
stelt zich op het standpunt dat de 
aanwezigheid van grote bedrijven vaak de 
sleutel is tot het succes van kmo's, die 
profiteren van door grote bedrijven geleide 
clusters en van activiteiten die door deze 
bedrijven onderaanbesteed worden; 
benadrukt dat een dergelijk besluit niet 
mag leiden tot banenverlies en tot 

16. is van mening dat grotere bedrijven in 
gebieden die onder artikel 107, lid 3, onder 
c), van het VWEU vallen gezien het ruim 
voorhanden bewijs dat staatssteun een 
beperkt stimulerend effect heeft op hen 
wellicht van dergelijke steun moeten 
worden uitgesloten; brengt evenwel in 
herinnering dat de aanwezigheid van grote 
bedrijven vaak de sleutel is tot het succes 
van kmo's, die profiteren van door grote 
bedrijven geleide clusters en van 
activiteiten die door deze bedrijven 
onderaanbesteed worden;
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inkrimping van de economische 
bedrijvigheid in de regio's en niet tot 
gevolg mag hebben dat bedrijven 
verplaatst worden naar andere regio's 
binnen en buiten de EU;

Or. en

Amendement 117
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat het niet terecht is om 
grotere bedrijven in gebieden die onder 
artikel 107, lid 3, onder c), van het VWEU 
vallen, uit te sluiten van staatssteun, gezien 
hun bijdrage aan de werkgelegenheid, de 
bevoorradingsketens die zij met kmo's 
opzetten, hun gebruikelijke activiteiten op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
en de rol die zij spelen in de economische 
crisis; stelt zich op het standpunt dat de 
aanwezigheid van grote bedrijven vaak de 
sleutel is tot het succes van kmo's, die 
profiteren van door grote bedrijven geleide 
clusters en van activiteiten die door deze 
bedrijven onderaanbesteed worden; 
benadrukt dat een dergelijk besluit niet 
mag leiden tot banenverlies en tot 
inkrimping van de economische 
bedrijvigheid in de regio's en niet tot 
gevolg mag hebben dat bedrijven verplaatst 
worden naar andere regio's binnen en 
buiten de EU;

16. is van mening dat het niet terecht is om 
grotere bedrijven in gebieden die onder 
artikel 107, lid 3, onder c), van het VWEU 
vallen, uit te sluiten van staatssteun, gezien 
hun bijdrage aan de werkgelegenheid, de 
bevoorradingsketens die zij met kmo's 
opzetten, hun gebruikelijke activiteiten op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
en de rol die zij spelen in de economische 
crisis; merkt op dat ondernemingen die 
qua structuur op kmo's lijken -
bijvoorbeeld familieondernemingen - lang 
niet altijd aan de definitie van kmo's van 
de Europese Commissie voldoen, maar 
dat deze zich desalniettemin voor dezelfde 
uitdagingen gesteld zien en dus niet 
mogen worden uitgesloten van regionale 
steunmaatregelen; stelt zich op het 
standpunt dat de aanwezigheid van grote 
bedrijven vaak de sleutel is tot het succes 
van kmo's, die profiteren van door grote 
bedrijven geleide clusters en van 
activiteiten die door deze bedrijven 
onderaanbesteed worden; benadrukt dat 
een dergelijk besluit niet mag leiden tot 
banenverlies en tot inkrimping van de 
economische bedrijvigheid in de regio's en 
niet tot gevolg mag hebben dat bedrijven 
verplaatst worden naar andere regio's 
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binnen en buiten de EU;

Or. en

Amendement 118
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat het niet terecht is om 
grotere bedrijven in gebieden die onder 
artikel 107, lid 3, onder c), van het VWEU 
vallen, uit te sluiten van staatssteun, gezien 
hun bijdrage aan de werkgelegenheid, de 
bevoorradingsketens die zij met kmo's 
opzetten, hun gebruikelijke activiteiten op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
en de rol die zij spelen in de economische 
crisis; stelt zich op het standpunt dat de 
aanwezigheid van grote bedrijven vaak de 
sleutel is tot het succes van kmo's, die 
profiteren van door grote bedrijven geleide 
clusters en van activiteiten die door deze 
bedrijven onderaanbesteed worden; 
benadrukt dat een dergelijk besluit niet 
mag leiden tot banenverlies en tot 
inkrimping van de economische 
bedrijvigheid in de regio's en niet tot 
gevolg mag hebben dat bedrijven verplaatst 
worden naar andere regio's binnen en 
buiten de EU;

16. is van mening dat het niet terecht is om 
grotere bedrijven in gebieden die onder 
artikel 107, lid 3, onder c), van het VWEU 
vallen, uit te sluiten van staatssteun, gezien 
hun bijdrage aan de werkgelegenheid, de 
bevoorradingsketens die zij met kmo's 
opzetten, hun gebruikelijke activiteiten op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
en de rol die zij spelen in de economische 
crisis; stelt zich op het standpunt dat de 
aanwezigheid van grote bedrijven vaak de 
sleutel is tot het succes van kmo's, die 
profiteren van door grote bedrijven geleide 
clusters en van activiteiten die door deze 
bedrijven onderaanbesteed worden; 
benadrukt dat een dergelijk besluit niet 
mag leiden tot banenverlies en tot 
inkrimping van de economische 
bedrijvigheid in de regio's en niet tot 
gevolg mag hebben dat bedrijven verplaatst 
worden naar andere regio's binnen en 
buiten de EU; pleit er om die reden voor 
grote ondernemingen in voornoemde "c"-
gebieden niet van deze regels inzake 
regionale staatssteun uit te sluiten, zeker 
niet als zij relevant zijn voor het 
innovatiepotentieel van de regio;

Or. en

Amendement 119
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat het niet terecht is om 
grotere bedrijven in gebieden die onder 
artikel 107, lid 3, onder c), van het VWEU 
vallen, uit te sluiten van staatssteun, gezien 
hun bijdrage aan de werkgelegenheid, de 
bevoorradingsketens die zij met kmo's 
opzetten, hun gebruikelijke activiteiten op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
en de rol die zij spelen in de economische 
crisis; stelt zich op het standpunt dat de 
aanwezigheid van grote bedrijven vaak de 
sleutel is tot het succes van kmo's, die 
profiteren van door grote bedrijven geleide 
clusters en van activiteiten die door deze 
bedrijven onderaanbesteed worden; 
benadrukt dat een dergelijk besluit niet 
mag leiden tot banenverlies en tot 
inkrimping van de economische
bedrijvigheid in de regio's en niet tot 
gevolg mag hebben dat bedrijven verplaatst 
worden naar andere regio's binnen en 
buiten de EU;

16. is van mening dat het niet terecht is om 
grotere bedrijven in gebieden die onder 
artikel 107, lid 3, onder c), van het VWEU 
vallen, uit te sluiten van staatssteun, gezien 
hun bijdrage aan de werkgelegenheid, de 
bevoorradingsketens die zij met kmo's 
opzetten, hun gebruikelijke activiteiten op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
en de rol die zij spelen in de economische 
crisis; stelt zich op het standpunt dat de 
aanwezigheid van grote bedrijven vaak de 
sleutel is tot het succes van kmo's, die 
profiteren van door grote bedrijven geleide 
clusters en van activiteiten die door deze 
bedrijven onderaanbesteed worden; brengt
nog weer eens onder de aandacht dat de 
Commissie zelf uitdrukkelijk heeft 
onderkend dat investeringen door grote 
bedrijven gunstig doorwerken in de 
economie en regio's toegang verschaffen 
tot de wereldmarkten; benadrukt dat een 
dergelijk besluit niet mag leiden tot 
banenverlies en tot inkrimping van de 
economische bedrijvigheid in de regio's en 
niet tot gevolg mag hebben dat bedrijven 
verplaatst worden naar andere regio's 
binnen en buiten de EU;

Or. en

Amendement 120
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat het niet terecht is om 
grotere bedrijven in gebieden die onder 

16. is van mening dat het niet terecht is om 
grotere bedrijven in gebieden die onder 
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artikel 107, lid 3, onder c), van het VWEU 
vallen, uit te sluiten van staatssteun, gezien 
hun bijdrage aan de werkgelegenheid, de 
bevoorradingsketens die zij met kmo's 
opzetten, hun gebruikelijke activiteiten op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
en de rol die zij spelen in de economische 
crisis; stelt zich op het standpunt dat de 
aanwezigheid van grote bedrijven vaak de 
sleutel is tot het succes van kmo's, die 
profiteren van door grote bedrijven geleide 
clusters en van activiteiten die door deze 
bedrijven onderaanbesteed worden; 
benadrukt dat een dergelijk besluit niet 
mag leiden tot banenverlies en tot 
inkrimping van de economische 
bedrijvigheid in de regio's en niet tot 
gevolg mag hebben dat bedrijven verplaatst 
worden naar andere regio's binnen en 
buiten de EU;

artikel 107, lid 3, onder c), van het VWEU 
vallen, uit te sluiten van staatssteun, gezien 
hun bijdrage aan de werkgelegenheid, de 
bevoorradingsketens die zij met kmo's 
opzetten, hun gebruikelijke activiteiten op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
en de rol die zij spelen bij de aanpak van 
in de economische crisis; stelt zich op het 
standpunt dat de aanwezigheid van grote 
bedrijven vaak de sleutel is tot het succes 
van kmo's, die profiteren van door grote 
bedrijven geleide clusters en van 
activiteiten die door deze bedrijven 
onderaanbesteed worden; benadrukt dat 
een dergelijk besluit niet mag leiden tot 
banenverlies en tot inkrimping van de 
economische bedrijvigheid in de regio's, 
vermindering van het regionale 
concurrentievermogen, verslechtering van 
de regionale aantrekkelijkheid voor 
buitenlandse investeringen, en niet tot 
gevolg mag hebben dat bedrijven verplaatst 
worden naar andere regio's binnen en 
buiten de EU;

Or. en

Amendement 121
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat het niet terecht is om 
grotere bedrijven in gebieden die onder 
artikel 107, lid 3, onder c), van het VWEU 
vallen, uit te sluiten van staatssteun, gezien 
hun bijdrage aan de werkgelegenheid, de 
bevoorradingsketens die zij met kmo's 
opzetten, hun gebruikelijke activiteiten op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
en de rol die zij spelen in de economische 
crisis; stelt zich op het standpunt dat de 
aanwezigheid van grote bedrijven vaak de 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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sleutel is tot het succes van kmo's, die 
profiteren van door grote bedrijven geleide 
clusters en van activiteiten die door deze 
bedrijven onderaanbesteed worden; 
benadrukt dat een dergelijk besluit niet 
mag leiden tot banenverlies en tot 
inkrimping van de economische 
bedrijvigheid in de regio's en niet tot 
gevolg mag hebben dat bedrijven verplaatst 
worden naar andere regio's binnen en 
buiten de EU;

Or. en

Amendement 122
Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat het niet terecht is om 
grotere bedrijven in gebieden die onder 
artikel 107, lid 3, onder c), van het VWEU 
vallen, uit te sluiten van staatssteun, gezien 
hun bijdrage aan de werkgelegenheid, de 
bevoorradingsketens die zij met kmo's 
opzetten, hun gebruikelijke activiteiten op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
en de rol die zij spelen in de economische 
crisis; stelt zich op het standpunt dat de 
aanwezigheid van grote bedrijven vaak de 
sleutel is tot het succes van kmo's, die 
profiteren van door grote bedrijven geleide 
clusters en van activiteiten die door deze 
bedrijven onderaanbesteed worden; 
benadrukt dat een dergelijk besluit niet 
mag leiden tot banenverlies en tot 
inkrimping van de economische 
bedrijvigheid in de regio's en niet tot 
gevolg mag hebben dat bedrijven verplaatst 
worden naar andere regio's binnen en 
buiten de EU;

16. is van mening dat het niet terecht is om 
grotere bedrijven in gebieden die onder 
artikel 107, lid 3, onder c), van het VWEU 
vallen, uit te sluiten van staatssteun, gezien 
hun bijdrage aan de werkgelegenheid, de 
bevoorradingsketens die zij met kmo's 
opzetten, hun gebruikelijke activiteiten op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
en de rol die zij spelen in de economische 
crisis; stelt zich op het standpunt dat de 
aanwezigheid van grote bedrijven vaak de 
sleutel is tot het succes van kmo's, die 
profiteren van door grote bedrijven geleide 
clusters en van activiteiten die door deze 
bedrijven onderaanbesteed worden; 
benadrukt dat een dergelijk besluit niet 
mag leiden tot banenverlies en tot 
inkrimping van de economische 
bedrijvigheid in de regio's en niet tot 
gevolg mag hebben dat bedrijven verplaatst 
worden naar andere regio's binnen en 
buiten de EU; is dan ook van mening dat 
deze ondernemingen in aanmerking 
moeten blijven komen voor staatssteun;
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Or. en

Amendement 123
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herhaalt nog eens dat de
verordening en de definitie betreffende 
grote ondernemingen niet van toepassing 
mag zijn op de ultraperifere regio's;

Or. en

Amendement 124
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. acht bijkomend bewijs van 
structurele problemen in de ultraperifere 
regio's van de EU onnodig aangezien deze 
problemen het resultaat zijn van de 
permanente handicaps van deze regio's 
die eveneens door het primaire recht van 
de EU erkend worden; vreest dat een 
vereiste tot regelmatige beoordeling van 
de gepastheid van staatssteun aan 
ultraperifere regio's ten koste zal gaan 
van de broodnodige investeringsveiligheid 
en voorspelbaarheid voor investeerders en 
ondernemingen die op zoek zijn naar 
ondernemingskansen in deze kwetsbare 
regio's en wijst nog eens op het feit dat de 
ultraperifere regio's gebruik kunnen 
maken van speciale steunregelingen 
overeenkomstig artikel 107, lid 3, letter a) 
VWEU die nu juist op deze noodzakelijke 
voorwaarden gevestigd zijn;
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Or. en

Amendement 125
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. stelt voor om, in het kader van de 
richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen, de bepalingen van 
toepassing op kmo's in "c"-gebieden 
tevens toepassing te laten zijn op de "mid 
caps" (tot 3.000 werknemers) 
overeenkomstig de definitie van de EIB; 

Or. en

Amendement 126
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. roept de Commissie op om de 
beginselen van niet-degressiviteit en niet-
beperking in de tijd voor staatssteun in 
ultraperifere regio's krachtens artikel 107, 
lid 3, letter a VWEU nog eens duidelijk in 
de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020 in de verf te 
zetten en verzoekt om een herziening van 
de definitie van staatssteun, opdat deze 
rekening houdt met de specifieke 
economische en structurele situatie van de 
ultraperifere regio's van de EU;

Or. en
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Amendement 127
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de mogelijkheid van 
het toekennen van staatssteun aan grote
bedrijven niet moet afhangen van de 
omvang van het bedrijf of de sector waarin 
het opereert, maar van het aantal banen dat 
kan worden geschapen dankzij de 
stimuleringsmaatregel, de kwaliteit van die 
banen of de duurzaamheid van het project; 
benadrukt dat het overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel aan de lidstaten, de 
betrokken regio's en de plaatselijke 
bestuursorganen moet worden overgelaten 
te bepalen welke specifieke projecten de 
meeste mogelijkheden bieden om de 
doelstellingen van EU-beleid te realiseren;

17. is van mening dat de mogelijkheid van 
het toekennen van staatssteun aan 
bedrijven niet moet afhangen van de 
omvang van het bedrijf of de sector waarin 
het opereert, maar van het aantal banen dat 
kan worden geschapen en behouden 
dankzij de stimuleringsmaatregel, de 
kwaliteit van die banen en de 
duurzaamheid van het project; dringt er bij 
de Commissie op aan om teneinde het 
risico van bedrijfsverhuizingen uit te 
sluiten alsook om te garanderen dat 
specifieke staatssteun productieve 
investeringen oplevert ten behoeve van 
meer nieuwe werkgelegenheid en groei, 
een vrijwaringsclausule te ontwerpen die 
grote ondernemingen en kmo's ertoe 
verplicht om de in het gegeven gebied 
gepleegde investeringen en gecreëerde 
werkgelegenheid gedurende 
respectievelijk tien en vijf jaar in stand te 
houden; is van mening dat 
ondernemingen ingeval van voortijdige 
bedrijfsverhuizingen verplicht moeten 
worden de staatssteun terug te storten; 
benadrukt dat het overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel aan de lidstaten, de 
betrokken regio's en de plaatselijke 
bestuursorganen moet worden overgelaten 
te bepalen welke specifieke projecten 
binnen de Europese context de meeste 
mogelijkheden bieden om de doelstellingen 
van EU-beleid te realiseren;

Or. en

Amendement 128
Elisabeth Schroedter
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de mogelijkheid van 
het toekennen van staatssteun aan grote 
bedrijven niet moet afhangen van de 
omvang van het bedrijf of de sector waarin 
het opereert, maar van het aantal banen dat 
kan worden geschapen dankzij de 
stimuleringsmaatregel, de kwaliteit van die 
banen of de duurzaamheid van het project; 
benadrukt dat het overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel aan de lidstaten, de 
betrokken regio's en de plaatselijke 
bestuursorganen moet worden overgelaten 
te bepalen welke specifieke projecten de 
meeste mogelijkheden bieden om de 
doelstellingen van EU-beleid te realiseren;

17. is van mening dat de mogelijkheid van 
het toekennen van staatssteun aan grote 
bedrijven niet alleen moet afhangen van de 
omvang van het bedrijf of de sector waarin 
het opereert, maar tevens van het aantal 
banen dat kan worden geschapen dankzij 
de stimuleringsmaatregel, de kwaliteit en 
de duurzaamheid van die banen of de 
duurzaamheid van het project als geheel, 
met inbegrip van de effecten op de 
ontwikkeling van de regio in kwestie op de 
lange termijn; benadrukt dat het 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
aan de lidstaten, de betrokken regio's en de 
plaatselijke bestuursorganen moet worden 
overgelaten te bepalen welke specifieke 
projecten de meeste mogelijkheden bieden 
om de doelstellingen van EU-beleid te 
realiseren;

Or. en

Amendement 129
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de mogelijkheid van 
het toekennen van staatssteun aan grote 
bedrijven niet moet afhangen van de 
omvang van het bedrijf of de sector waarin 
het opereert, maar van het aantal banen dat 
kan worden geschapen dankzij de 
stimuleringsmaatregel, de kwaliteit van die 
banen of de duurzaamheid van het project; 
benadrukt dat het overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel aan de lidstaten, de 

17. is van mening dat de mogelijkheid van 
het toekennen van staatssteun aan grote 
bedrijven niet moet afhangen van de 
omvang van het bedrijf of de sector waarin 
het opereert, maar van het aantal banen dat 
kan worden geschapen dankzij de 
stimuleringsmaatregel, de kwaliteit van die 
banen, de duurzaamheid van het project en 
de bijdrage van het project aan de sociale 
cohesie; benadrukt dat het overeenkomstig 
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betrokken regio's en de plaatselijke 
bestuursorganen moet worden overgelaten 
te bepalen welke specifieke projecten de 
meeste mogelijkheden bieden om de 
doelstellingen van EU-beleid te realiseren;

het subsidiariteitsbeginsel aan de lidstaten, 
de betrokken regio's en de plaatselijke 
bestuursorganen moet worden overgelaten 
te bepalen welke specifieke projecten de 
meeste mogelijkheden bieden om de 
doelstellingen van EU-beleid te realiseren;

Or. en

Amendement 130
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de mogelijkheid van 
het toekennen van staatssteun aan grote 
bedrijven niet moet afhangen van de 
omvang van het bedrijf of de sector waarin 
het opereert, maar van het aantal banen dat 
kan worden geschapen dankzij de 
stimuleringsmaatregel, de kwaliteit van die 
banen of de duurzaamheid van het project; 
benadrukt dat het overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel aan de lidstaten, de 
betrokken regio's en de plaatselijke 
bestuursorganen moet worden overgelaten 
te bepalen welke specifieke projecten de 
meeste mogelijkheden bieden om de 
doelstellingen van EU-beleid te realiseren;

17. is van mening dat de mogelijkheid van 
het toekennen van staatssteun aan grote 
bedrijven niet moet afhangen van de 
omvang van het bedrijf of de sector waarin 
het opereert, maar van een aannemelijke 
schatting van het aantal banen dat kan 
worden geschapen dankzij de
stimuleringsmaatregel, de kwaliteit van die 
banen of de duurzaamheid van het project; 
benadrukt dat het overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel aan de lidstaten, de 
betrokken regio's en de plaatselijke 
bestuursorganen moet worden overgelaten 
te bepalen welke specifieke projecten de 
meeste mogelijkheden bieden om de 
doelstellingen van EU-beleid te realiseren;

Or. en

Amendement 131
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat regionale 
steunregelingen verder moeten worden 
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afgestemd om ervoor te zorgen dat 
bedrijven hierdoor niet worden 
aangemoedigd hun activiteiten te 
verhuizen of verplaatsen in het kader van 
een soort subsidierace als gevolg van 
verschillende steunniveaus in naburige 
regio's in eigen land of aan de andere 
kant van de grens, met alle 
versnipperende gevolgen voor de interne 
markt van dien; wijst op het feit dat 
regio's met een gezamenlijke land- of 
zeegrens, alsook nabijgelegen gebieden 
vervelend door dergelijke negatieve 
externe factoren getroffen kunnen 
worden; 

Or. en

Amendement 132
Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is ingenomen met de verplichting 
voor bedrijven om investeringen en 
werkgelegenheid minimaal 10 jaar in 
stand te houden in de regio waarin de 
staatssteun was toegekend, teneinde 
bedrijfsverplaatsingen naar regio's die 
hogere steun bieden te voorkomen;

Or. en

Amendement 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. acht het van groot belang dat de 
maximale steunintensiteit zoals die gold in 
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de periode 2007 - 2013 gehandhaafd 
wordt ten gunste van de ultraperifere 
regio's; benadrukt dat de 
kennisgevingsprocedures moeten worden 
vereenvoudigd en het maximumaantal 
kennisgevingsvrijstellingen voor 
begunstigden in de ultraperifere regio's 
moet worden verhoogd;

Or. en

Amendement 134
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie de huidige 
drempel voor de definitie van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) op te 
trekken; verzoekt de Commissie aldus om 
ter bevordering van ons midden- en 
kleinbedrijf een nieuwe categorie van 
middelgrote ondernemingen in het leven 
te roepen van tussen de 250 en 270 
werknemers en een omzet van minder dan 
EUR 200 miljoen, tussen de categorie van 
kmo's en grote ondernemingen in, 
overeenkomstig hetgeen reeds eerder is 
overeengekomen voor de 
agrovoedingsmiddelenindustrie; is van 
mening dat de Commissie tevens een 
debat moet aanzwengelen over mid-caps 
die voortkomen uit snelgroeiende kmo's 
en tussen de 250 en 5000 werknemers 
tellen, alsook dat middelgrote 
ondernemingen en mid-caps afdoende 
steun dienen te ontvangen - meer dan 
grote ondernemingen, maar minder dan 
kmo's;.

Or. en
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Amendement 135
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie de huidige 
drempel voor de definitie van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) op te 
trekken; verzoekt de Commissie aldus om 
ter bevordering van ons midden- en 
kleinbedrijf tussen de categorie van kmo's 
en grote ondernemingen in een nieuwe 
categorie van middelgrote ondernemingen 
in het leven te roepen van tussen de 250 
en 270 werknemers en een omzet van 
minder dan EUR 200 miljoen, 
overeenkomstig hetgeen reeds eerder is 
overeengekomen voor de 
agrovoedingsmiddelenindustrie;

Or. en

Amendement 136
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. wijst op het grote belang van 
uitbreiding van het verbod op 
bedrijfsverhuizing voor bedrijven die 
staatssteun hebben ontvangen;

Or. en

Amendement 137
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. wijst op het risico voor regio's op 
bedrijfsverhuizingen als gevolg van het 
verbod op steun aan grote 
ondernemingen, zowel binnen de EU als 
buiten de EU, alsook op het risico dat 
indien het steunniveau en steunbedrag 
daalt ondernemingen kunnen besluiten 
regio's die onder artikel 107, lid 3, letter 
c) VWEU vallen te verlaten voor gebieden 
die onder artikel 107, lid 3, letter a) vallen 
of voor niet-EU-landen;

Or. en

Amendement 138
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. is ingenomen met de door de 
Europese Commissie voorgestelde 
vrijwaringsclausule die grote 
ondernemingen en kmo's ertoe zou 
verplichten om de investeringen die zij 
gepleegd hebben en de werkgelegenheid 
die zij geschapen hebben in het gebied 
waarin zij steun hebben ontvangen in 
stand te houden voor een periode van 
respectievelijk vijf en drie jaar;

Or. en

Amendement 139
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. pleit voor een passende 
behandeling van berggebieden en 
grensstreken, voor vereenvoudiging van 
de regels inzake staatssteun voor 
grensoverschrijdende projecten en voor 
vermindering van de verschillen in 
steunintensiteit tussen twee grensregio's;

Or. en

Amendement 140
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quinquies. stelt voor een bepaling toe 
te voegen naar analogie van artikel 57 
van de huidige algemene verordening 
betreffende de Structuurfondsen ten 
behoeve van volledige terugvordering van 
verstrekte steun ingeval de aard of de 
uitvoeringsvoorwaarden van de 
medegefinancierde operatie zijn 
aangetast, ingeval de steun ten onrechte 
een voordeel met zich meebrengt voor een 
onderneming of een overheidsinstantie, 
ingeval er zich wijzigingen voordoen in de 
aard van het eigendom van een onderdeel 
van een stuk infrastructuur, of ingeval 
een productieactiviteit wordt stilgezet, dit 
alles gedurende een periode van vijf jaar 
na toewijzing van de steun; is van mening 
dat de lidstaten en de Commissie erop toe 
moeten zien dat ondernemingen 
waartegen een terugvorderingsprocedure 
loopt of heeft gelopen omdat die een 
productieactiviteit binnen een lidstaat 
hebben verplaatst of naar een andere 
lidstaat hebben overgebracht, geen 
bijdrage uit de Structuurfondsen mogen 
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krijgen;

Or. en


