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Amendement 1
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het in oktober 2012 
gepubliceerde verslag van het 
Internationaal Monetair Fonds met de 
titel "World Economic Outlook",

Or. it

Amendement 2
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de crisis op 
verschillende tijdstippen en met variërende 
intensiteit heeft toegeslagen in de regio's 
van de EU, waardoor de eerder bestaande 
structurele zwaktes werden benadrukt en 
een belangrijke afname van de bbp-groei, 
een recordaantal werklozen, een 
verslechtering van het 
ondernemingsklimaat en een verlaging van 
het consumentenvertrouwen werden 
veroorzaakt;

B. overwegende dat de crisis op 
verschillende tijdstippen en met variërende 
intensiteit heeft toegeslagen in de regio's 
van de EU, waardoor de eerder bestaande 
structurele zwaktes werden benadrukt en 
een belangrijke afname van de bbp-groei, 
een recordaantal werklozen, een 
aanzienlijke verarming van de meest 
kwetsbare sociale klassen, een 
verslechtering van het 
ondernemingsklimaat en een verlaging van 
het consumentenvertrouwen werden 
veroorzaakt;

Or. fr

Amendement 3
Patrice Tirolien
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het begrotingspact niet 
geschikt is gebleken om de uitdagingen 
van de crisis aan te pakken en een 
groeipact als de meest doenbare oplossing 
wordt beschouwd, aangezien er vandaag 
overeenstemming is dat een streng 
begrotingsbeleid en bezuinigingen zonder 
investeringen de economie niet doen 
heropleven en geen gunstige voorwaarden 
scheppen voor de creatie van banen en 
economische groei;

D. overwegende dat het begrotingspact niet 
geschikt is gebleken om de uitdagingen 
van de crisis aan te pakken en een 
groeipact dat belangrijke investeringen in 
de hele Gemeenschap mogelijk maakt als 
de meest doenbare oplossing wordt 
beschouwd, aangezien er vandaag 
overeenstemming is dat een streng 
begrotingsbeleid en bezuinigingen zonder 
investeringen de economie niet doen 
heropleven en geen gunstige voorwaarden 
scheppen voor de creatie van banen en 
economische groei;

Or. fr

Amendement 4
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de door de 
staatsschuldencrisis uitgelokte inzinking in 
de hele EU de algemene verspreiding van 
bezuinigingsbeleid heeft veroorzaakt; 
overwegende dat de gevolgen voor de 
lokale financiën vernietigend zijn geweest, 
waardoor verschillende begrotingslijnen 
werden verminderd of gematigd en de 
financierings- en 
cofinancieringscapaciteiten van nationale, 
regionale en lokale overheden voor 
productieve investeringen in het gedrang 
werden gebracht;

G. overwegende dat de door de 
staatsschuldencrisis uitgelokte inzinking 
van de overheidsfinanciën in de hele EU 
de algemene verspreiding van 
bezuinigingsbeleid heeft veroorzaakt; 
overwegende dat de gevolgen voor de 
lokale financiën vernietigend zijn geweest, 
waardoor verschillende begrotingslijnen 
werden verminderd of gematigd en de 
financierings- en 
cofinancieringscapaciteiten van nationale, 
regionale en lokale overheden voor 
productieve investeringen in het gedrang 
werden gebracht;

Or. fr
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Amendement 5
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de ingrijpende 
begrotingsbezuinigingen die in 
belangrijke domeinen en sectoren 
doorgevoerd worden een van de grootste 
problemen vormen waar de lokale en 
regionale overheden momenteel mee
worden geconfronteerd;

Or. ro

Amendement 6
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat in twee op de drie 
landen van de EU investeringen als een 
aanpassingsvariabele hebben gefungeerd, 
ten dele dankzij de in 2009 ter bestrijding 
van de crises gedane inspanningen; 
overwegende dat in acht landen, 
waaronder Griekenland, Portugal, Spanje, 
Italië en Ierland, investeringen zijn 
gedaald met meer dan 10%; overwegende 
dat de afname van investeringen, die in 
2010 is begonnen (investeringssteun van 
centrale overheden is met 8,7% gedaald), 
voortduurt en in een negatieve spiraal lijkt 
te zijn terechtgekomen;

J. overwegende dat in twee op de drie 
landen van de EU investeringen als een 
aanpassingsvariabele hebben gefungeerd, 
ten dele dankzij de in 2009 ter bestrijding 
van de crises gedane inspanningen; 
overwegende dat, in vergelijking met 2010,
de directe investeringen in 2011 gedaald 
zijn in zeventien lidstaten, waarvan er tien 
een terugval van meer dan 10% kenden 
(waaronder Oostenrijk, Letland, Tsjechië, 
Slowakije, Bulgarije, Griekenland, 
Portugal, Spanje en Hongarije); 
overwegende dat de afname van 
investeringen, die in 2010 is begonnen
(investeringssteun van centrale overheden 
is met 8,7% gedaald), voortduurt en in een 
negatieve spiraal lijkt te zijn 
terechtgekomen;
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Or. en

Amendement 7
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat het niveau van de 
schuldenlast van subnationale regeringen 
duidelijk onder dat van nationale actoren 
uitkomt;

Or. en

Amendement 8
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat het 
absorptiemechanisme van de 
structuurfondsen van de Unie impliceert 
dat de Commissie slechts tussentijdse 
betalingen kan terugbetalen aan de hand 
van eerder in de lidstaten goedgekeurde 
uitgavenstaten;

Or. it

Amendement 9
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Overweging M ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

M ter. overwegende dat de openbare 
nationale cofinanciering van de 
structuurfondsen in de EU-27 voor de 
programmeringsperiode 2007-2013 
ongeveer 132 miljard EUR bedraagt, en 
dat een dergelijk bedrag een 
basisvoorwaarde vormt voor de 
regelmatige absorptie van deze fondsen en 
voor de kwaliteit van de investeringen, 
doordat het een zelfstandige en 
verantwoordelijke houding bij het gebruik 
van de fondsen van de Unie bevordert;

Or. it

Amendement 10
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de cofinanciering van 
de door het cohesiebeleid ondersteunde 
programma's in het gedrang kan worden 
gebracht door het gebrek aan flexibiliteit 
bij de toepassing van het stabiliteits- en 
groeipact;

N. overwegende dat de openbare nationale 
cofinanciering van de door het 
cohesiebeleid ondersteunde programma's in 
het gedrang kan worden gebracht door het 
gebrek aan flexibiliteit bij de toepassing 
van het stabiliteits- en groeipact, waardoor 
de bijdrage van het cohesiebeleid aan de 
versterking van het concurrentievermogen 
en de bestrijding van de huidige crisis 
beperkt wordt;

Or. it

Amendement 11
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt met grote bezorgdheid vast dat de 
regionale ongelijkheid in de EU vandaag 
duidelijk toeneemt, met relatief arme 
regio's in de nieuwe lidstaten en Zuid-
Europa en rijke regio's in Centraal- en 
Noord-Europa;

1. stelt met grote bezorgdheid vast dat de 
regionale ongelijkheid in de EU vandaag 
duidelijk toeneemt, met relatief arme 
regio's in de nieuwe lidstaten en Zuid-
Europa en rijke regio's in Centraal- en 
Noord-Europa, en hetzelfde geldt voor de 
ongelijkheid binnen de lidstaten en de 
regio's;

Or. en

Amendement 12
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt met grote bezorgdheid vast dat de 
regionale ongelijkheid in de EU vandaag 
duidelijk toeneemt, met relatief arme 
regio's in de nieuwe lidstaten en Zuid-
Europa en rijke regio's in Centraal- en 
Noord-Europa;

1. stelt met grote bezorgdheid vast dat de 
regionale ongelijkheid in de EU vandaag 
duidelijk toeneemt, met veel relatief arme 
regio's in de nieuwe lidstaten en Zuid-
Europa en een meerderheid rijke regio's in 
Centraal- en Noord-Europa;

Or. en

Amendement 13
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat het cohesiebeleid, 
dat het voornaamste 
investeringsinstrument voor convergentie 
en duurzame ontwikkeling in de Europese 
Unie vormt, een van de belangrijkste 



AM\938692NL.doc 9/31 PE513.144v01-00

NL

kanalen voor steun aan de regio's van de 
Unie is;

Or. ro

Amendement 14
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt hoe belangrijk het cohesiebeleid 
is als voornaamste investeringsinstrument 
en dat het een centrale rol speelt in de 
bestrijding van de crisis en het betrekken 
van de EU en haar regio's op een weg naar 
duurzame groei; benadrukt daarom dat het 
in de context van de MFK-
onderhandelingen belangrijk is te 
garanderen dat in voldoende middelen 
wordt voorzien voor de structuur- en 
investeringsfondsen en neemt in het 
bijzonder kennis van hun groot aandeel in 
investeringen in een reeks 
beleidsdomeinen, zoals werkgelegenheid, 
innovatie, duurzame ontwikkeling en steun 
aan kmo's;

2. herhaalt hoe belangrijk het cohesiebeleid 
is als voornaamste investeringsinstrument 
en dat het een centrale rol speelt in de 
bestrijding van de crisis en het betrekken 
van de EU en haar regio's op een weg naar 
duurzame groei; benadrukt daarom dat het 
in de context van de MFK-
onderhandelingen belangrijk is te 
garanderen dat in voldoende middelen 
wordt voorzien voor de structuur- en 
investeringsfondsen en neemt in het 
bijzonder kennis van hun groot aandeel in 
investeringen in een reeks 
beleidsdomeinen, zoals werkgelegenheid, 
innovatie, duurzame ontwikkeling, 
eco-innovatie, bevordering van 
hernieuwbare energie en steun aan kmo's;

Or. en

Amendement 15
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt hoe belangrijk het cohesiebeleid 
is als voornaamste investeringsinstrument 
en dat het een centrale rol speelt in de 

2. herhaalt hoe belangrijk het cohesiebeleid 
is als voornaamste investeringsinstrument 
van de Gemeenschap en dat het een 
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bestrijding van de crisis en het betrekken 
van de EU en haar regio's op een weg naar 
duurzame groei; benadrukt daarom dat het 
in de context van de MFK-
onderhandelingen belangrijk is te 
garanderen dat in voldoende middelen 
wordt voorzien voor de structuur- en 
investeringsfondsen en neemt in het 
bijzonder kennis van hun groot aandeel in 
investeringen in een reeks 
beleidsdomeinen, zoals werkgelegenheid, 
innovatie, duurzame ontwikkeling en steun 
aan kmo's;

centrale rol speelt in de bestrijding van de 
crisis en het betrekken van de EU en haar 
regio's op een weg naar duurzame groei; 
benadrukt daarom dat het in de context van 
de MFK-onderhandelingen belangrijk is te 
garanderen dat in voldoende middelen 
wordt voorzien voor de structuur- en
investeringsfondsen en neemt in het 
bijzonder kennis van hun groot aandeel in 
investeringen in een reeks 
beleidsdomeinen, zoals werkgelegenheid, 
innovatie, duurzame ontwikkeling en steun 
aan kmo's;

Or. fr

Amendement 16
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt hoe belangrijk het cohesiebeleid 
is als voornaamste investeringsinstrument 
en dat het een centrale rol speelt in de 
bestrijding van de crisis en het betrekken 
van de EU en haar regio's op een weg naar 
duurzame groei; benadrukt daarom dat het 
in de context van de MFK-
onderhandelingen belangrijk is te 
garanderen dat in voldoende middelen 
wordt voorzien voor de structuur- en 
investeringsfondsen en neemt in het 
bijzonder kennis van hun groot aandeel in 
investeringen in een reeks 
beleidsdomeinen, zoals werkgelegenheid, 
innovatie, duurzame ontwikkeling en steun 
aan kmo's;

2. herhaalt hoe belangrijk het cohesiebeleid 
is als voornaamste investeringsinstrument 
en dat het een centrale rol speelt in de 
bestrijding van de crisis, de vermindering 
van ongelijkheid en het betrekken van de 
EU en haar regio's op een weg naar 
duurzame groei; benadrukt daarom dat het 
in de context van de MFK-
onderhandelingen belangrijk is te 
garanderen dat in voldoende middelen 
wordt voorzien voor de structuur- en 
investeringsfondsen en neemt in het 
bijzonder kennis van hun groot aandeel in 
investeringen in een reeks 
beleidsdomeinen, zoals werkgelegenheid, 
innovatie, duurzame ontwikkeling en steun 
aan kmo's;

Or. ro
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Amendement 17
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt hoe belangrijk het cohesiebeleid 
is als voornaamste investeringsinstrument 
en dat het een centrale rol speelt in de 
bestrijding van de crisis en het betrekken 
van de EU en haar regio's op een weg naar 
duurzame groei; benadrukt daarom dat het 
in de context van de MFK-
onderhandelingen belangrijk is te 
garanderen dat in voldoende middelen 
wordt voorzien voor de structuur- en 
investeringsfondsen en neemt in het 
bijzonder kennis van hun groot aandeel in 
investeringen in een reeks
beleidsdomeinen, zoals werkgelegenheid, 
innovatie, duurzame ontwikkeling en steun 
aan kmo's;

2. herhaalt hoe belangrijk het cohesiebeleid 
is als voornaamste investeringsinstrument 
en dat het een centrale rol speelt in de 
bestrijding van de crisis en het betrekken 
van de EU en haar regio's op een weg naar 
duurzame groei; benadrukt daarom dat het 
in de context van de MFK-
onderhandelingen belangrijk is te 
garanderen dat in voldoende middelen 
wordt voorzien voor de structuur- en 
investeringsfondsen en neemt in het 
bijzonder kennis van hun groot aandeel in 
investeringen in concrete beleidsdomeinen, 
zoals werkgelegenheid, opleiding, omgang 
met de bestaande innovatie, duurzame 
ontwikkeling en steun aan kmo's, opdat 
verspilling van de beperkte financiële 
middelen wordt vermeden;

Or. bg

Amendement 18
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat het cohesiebeleid bestand 
is gebleken tegen de crisis en dat zijn 
programma's en financieringsinstrumenten 
werden aangepast om zo grotere 
flexibiliteit te verschaffen en een cruciale 
bijdrage te leveren op gebieden waar 
investeringen noodzakelijk zijn voor de 
economische modernisering en een 
verbetering van het concurrentievermogen;

3. wijst erop dat het cohesiebeleid bestand 
is gebleken tegen de crisis en dat zijn 
programma's en financieringsinstrumenten 
werden aangepast om zo grotere 
flexibiliteit te verschaffen en een cruciale 
bijdrage te leveren op gebieden waar 
investeringen noodzakelijk zijn voor de 
economische modernisering en een 
verbetering van het concurrentievermogen, 
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alsook voor een verkleining van uit 
geografische belemmeringen 
voortvloeiende verschillen;

Or. en

Amendement 19
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat het cohesiebeleid bestand 
is gebleken tegen de crisis en dat zijn 
programma's en financieringsinstrumenten 
werden aangepast om zo grotere 
flexibiliteit te verschaffen en een cruciale 
bijdrage te leveren op gebieden waar 
investeringen noodzakelijk zijn voor de 
economische modernisering en een 
verbetering van het concurrentievermogen;

3. wijst erop dat het cohesiebeleid bestand 
is gebleken tegen de crisis en dat zijn 
programma's en financieringsinstrumenten 
werden aangepast om zo grotere 
flexibiliteit te verschaffen en een cruciale 
bijdrage te leveren op gebieden waar 
investeringen noodzakelijk zijn voor de 
economische modernisering en een 
verbetering van het concurrentievermogen; 
erkent dat de instrumenten van het 
cohesiebeleid het potentieel hebben om als 
hefboom te fungeren in domeinen waar 
nationale overheden hun stempel niet 
kunnen drukken;

Or. ro

Amendement 20
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat er in het kader 
van de doelstellingen inzake economische, 
sociale en vooral territoriale cohesie ook 
in de toekomst bijzondere aandacht moet 
worden geschonken aan de regio's met 
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bijzondere kenmerken, zoals de in 
artikel 349 van het VWEU bedoelde 
ultraperifere gebieden, en aan de 
plattelandsgebieden, de regio's die een 
industriële overgang doormaken en de 
regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals de meest 
noordelijke regio's met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden, 
zoals bedoeld in artikel 174 van het 
VWEU;

Or. pt

Amendement 21
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt de rol die de subnationale 
autoriteiten spelen bij het opnieuw in 
evenwicht brengen van de begroting door 
het niveau van publieke investeringen aan 
te houden, nieuwe projecten te 
cofinancieren en een hefboomeffect te 
verschaffen, vooral wanneer het niveau van 
privé-investeringen laag is; benadrukt dat 
ten tijde van recessie en zwakke groei de 
capaciteiten om te financieren, te 
cofinancieren en verplichtingen op zich te 
nemen cruciaal zijn om het groeipotentieel 
te behouden;

4. benadrukt de rol die verschillende 
subnationale autoriteiten spelen bij het 
opnieuw in evenwicht brengen van de 
begroting door het niveau van publieke 
investeringen aan te houden, nieuwe 
projecten te cofinancieren en een 
hefboomeffect te verschaffen, vooral 
wanneer het niveau van privé-
investeringen laag is; benadrukt dat ten 
tijde van recessie en zwakke groei
duurzame openbare aanbestedingen en de 
capaciteiten om te financieren, te 
cofinancieren en verplichtingen op zich te 
nemen cruciaal zijn om het groeipotentieel 
te behouden;

Or. en

Amendement 22
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat, wat de regelgeving 
voor de Europese structuur- en 
investeringsfondsen betreft, een btw-
kwalificatie, een adequaat aandeel 
Europese cofinanciering en een 
verhoging van het niveau van het initiële 
voorfinancieringsbedrag met ten minste 
2,5% ten opzichte van het oorspronkelijke 
Commissievoorstel in de toekomst 
aanzienlijk zouden bijdragen aan de 
financiële capaciteit van regionale en 
lokale overheden om in hun eigen 
ontwikkeling te investeren en hun 
begrotingsproblemen aan te pakken;

Or. en

Amendement 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is bezorgd dat door de aanhoudende 
bezuinigingsmaatregelen en het strikte 
economisch beheer in 2011 en 2012, dat 
toenemende druk op en besparingen van 
openbare begrotingen inhield, het risico 
ontstaat dat de omvang van lokaal beleid
dat op de vervulling van de Europa 2020-
doelstellingen is gericht, wordt 
verminderd;

5. is bezorgd dat door de aanhoudende 
bezuinigingsmaatregelen en het strikte 
economisch beheer in 2011 en 2012, dat 
toenemende druk op en besparingen van 
openbare begrotingen inhield, het risico 
ontstaat dat de doelstellingen inzake de 
levenskwaliteit van lokale 
gemeenschappen en inzake de bijdrage 
van lokaal beleid aan de Europa 2020-
doelstellingen onbereikbaar worden;

Or. ro
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Amendement 24
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen, naar analogie 
met andere gevolgen van de economische 
en financiële crisis, een ernstige 
hinderpaal vormen voor de 
tenuitvoerlegging van de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie en voor de 
ontwikkeling van de Europese regio's, en 
stelt dat dit soort maatregelen daarom 
moet worden vermeden;

Or. ro

Amendement 25
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de financiële capaciteiten 
op subnationaal niveau moeten worden 
hersteld en verbeterd om publieke 
investeringen te garanderen voor 
programma's en projecten die erop zijn 
gericht groei te stimuleren en banen te 
verzekeren, in het bijzonder op regionaal 
en lokaal niveau;

6. benadrukt dat de financiële capaciteiten 
op subnationaal niveau moeten worden 
hersteld en verbeterd om publieke 
investeringen te garanderen voor 
programma's en projecten die erop zijn 
gericht duurzame groei te stimuleren, 
sociale uitsluiting te bestrijden, het sociale 
weefsel te herstellen, passende 
gezondheids- en sociale diensten aan te 
bieden en banen te verzekeren, in het 
bijzonder op regionaal en lokaal niveau;

Or. en



PE513.144v01-00 16/31 AM\938692NL.doc

NL

Amendement 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de financiële capaciteiten 
op subnationaal niveau moeten worden 
hersteld en verbeterd om publieke 
investeringen te garanderen voor 
programma's en projecten die erop zijn 
gericht groei te stimuleren en banen te 
verzekeren, in het bijzonder op regionaal 
en lokaal niveau;

6. benadrukt dat er steunprogramma's 
nodig zijn die technische en financiële 
bijstand verlenen aan meerdere lokale 
overheden tegelijk, op basis van 
gemeenschappelijke projecten, teneinde
de financiële capaciteiten op subnationaal 
niveau te herstellen en te verbeteren en zo
publieke investeringen te garanderen voor 
programma's en projecten die erop zijn 
gericht groei te stimuleren en banen te 
verzekeren, in het bijzonder op regionaal 
en lokaal niveau;

Or. ro

Amendement 27
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de financiële capaciteiten 
op subnationaal niveau moeten worden 
hersteld en verbeterd om publieke 
investeringen te garanderen voor 
programma's en projecten die erop zijn 
gericht groei te stimuleren en banen te 
verzekeren, in het bijzonder op regionaal 
en lokaal niveau;

6. benadrukt dat de financiële capaciteiten 
op subnationaal niveau moeten worden 
hersteld en verbeterd om publieke 
investeringen te garanderen voor 
programma's en projecten die erop zijn 
gericht duurzame groei te stimuleren en 
banen te verzekeren, in het bijzonder op 
regionaal en lokaal niveau;

Or. lt

Amendement 28
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de financiële capaciteiten 
op subnationaal niveau moeten worden 
hersteld en verbeterd om publieke 
investeringen te garanderen voor 
programma's en projecten die erop zijn 
gericht groei te stimuleren en banen te 
verzekeren, in het bijzonder op regionaal 
en lokaal niveau;

6. benadrukt dat de financiële capaciteiten 
op subnationaal niveau moeten worden 
hersteld en verbeterd om publieke 
investeringen te garanderen voor 
programma's en projecten die erop zijn 
gericht groei te stimuleren en banen te 
verzekeren, in het bijzonder op regionaal 
en lokaal niveau; onderstreept in dit 
verband dat het schrappen van een deel 
van de bestaande steun aan de regio's met 
bijzondere kenmerken, zoals de 
ultraperifere gebieden, het ontmoedigen 
van regelingen ter compensatie van de 
bijkomende kosten die voortvloeien uit 
hun afgelegen positie en hun insulaire 
karakter, en het ontmoedigen van 
specifieke maatregelen inzake het 
landbouw- en visserijbeleid, staatssteun, 
het douane- en handelsbeleid, het fiscale 
beleid en vrijhandelszones, ertoe kunnen 
leiden dat de economische en sociale 
situatie van deze regio's verder verergert 
en een structureel karakter aanneemt, wat 
hun integratie in de interne Europese 
markt zou vertragen en zware gevolgen 
zou hebben voor de ontwikkeling, de 
economische groei en de werkgelegenheid 
in de betrokken regio's;

Or. pt

Amendement 29
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt aan op een verdere 
versterking van de administratieve 
capaciteit van regionale en lokale 
overheden en op bijkomende 
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inspanningen ter vermindering van de 
bureaucratie, aangezien deze negatief 
inwerkt op de rol van deze overheden als 
begunstigden en daardoor hun capaciteit 
om door de EU gefinancierde projecten 
uit te voeren beperkt;

Or. en

Amendement 30
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat er een 
effectbeoordeling moet worden verricht 
van alle wetgevingsvoorstellen van de 
Commissie, wat ook betekent dat de 
financiële impact van de voorgestelde 
wetgevingshandeling op de subnationale 
structuren moet worden onderzocht;

Or. en

Amendement 31
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat meer synergieën nodig 
zijn tussen de nationale, subnationale en 
Europese openbare bestedingsbegroting 
door duidelijk de rol en 
verantwoordelijkheid van de verschillende 
begrotingsautoriteiten op EU-, lidstaat- en 
subnationaal niveau vast te leggen, door 
eveneens duidelijkheid te scheppen over de 
rol en basisgedachte van beleid en 

8. benadrukt dat meer synergieën nodig 
zijn tussen de nationale, subnationale en 
Europese openbare bestedingsbegroting 
door duidelijk de rol en 
verantwoordelijkheid van de verschillende 
begrotingsautoriteiten op EU-, lidstaat- en 
subnationaal niveau vast te leggen, door 
eveneens duidelijkheid te scheppen over de 
rol en basisgedachte van beleid en 
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financiële tussenkomst van de EU, met 
inachtneming van subsidiariteit en de 
begrotingsbevoegdheden van lokale en 
regionale autoriteiten (hun rol in de 
besluitvorming en toezicht), dit is hun 
democratische verantwoordingsplicht aan 
de gemeenschap die hen heeft verkozen, en
door de autonomie te garanderen van elk 
bestuursniveau met betrekking tot de 
prioriteiten en uitgaven;

financiële tussenkomst van de EU, met 
inachtneming van de in Richtlijn 
2011/7/EU ("richtlijn 
betalingsachterstand") neergelegde 
betalingstermijnen, van subsidiariteit en
van de begrotingsbevoegdheden van lokale 
en regionale autoriteiten (hun rol in de 
besluitvorming en toezicht), dit is hun 
democratische verantwoordingsplicht aan 
de gemeenschap die hen heeft verkozen, 
door de autonomie te garanderen van elk 
bestuursniveau bij de bepaling van
prioriteiten en resultaat- en 
prestatiegerichte uitgaven, en door in een 
groene boekhouding te voorzien;

Or. en

Amendement 32
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herhaalt dat het belangrijk is dat de 
centrale overheden enerzijds en de 
regionale en lokale overheden anderzijds 
een partnerschap aangaan om prioriteiten 
vast te stellen en de nodige cofinanciering 
te verstrekken voor de uitvoering van 
programma's, een absolute voorwaarde 
om met beperkte middelen een maximaal 
effect te sorteren;

Or. en

Amendement 33
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept de cruciale rol die de 
kredietregelingen van de Europese 
Investeringsbank (EIB) spelen voor de 
financiering van projecten van Europees 
belang, en vraagt dat de synergie tussen 
deze regelingen en de structuurfondsen 
wordt versterkt;

Or. fr

Amendement 34
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is een groot voorstander van de grotere 
transparantie in de begrotingsprocessen op 
alle bestuursniveaus (onder andere de 
expliciete identificatie van EU-financiering 
als bron in nationale en subnationale 
begrotingen) en wenst even zeer dat op 
EU-niveau gegevens ter beschikking 
worden gesteld over hoe 
financieringsprogramma's van de EU op 
regionaal niveau worden besteed (wanneer 
dit mogelijk is), maar ook dat wordt 
verduidelijkt hoe prioriteiten en 
financiering op EU-, lidstaat- en 
subnationaal niveau op één lijn worden 
gebracht met op EU-niveau 
overeengekomen prioriteiten;

9. is een groot voorstander van de grotere 
transparantie in en de vereenvoudiging van
de begrotingsprocessen op alle 
bestuursniveaus (onder andere de 
expliciete identificatie van EU-financiering 
als bron in nationale en subnationale 
begrotingen) en wenst even zeer dat op 
EU-niveau gegevens ter beschikking 
worden gesteld over hoe 
financieringsprogramma's van de EU op 
regionaal niveau worden besteed (wanneer 
dit mogelijk is), maar ook dat wordt 
verduidelijkt hoe prioriteiten en 
financiering op EU-, lidstaat- en 
subnationaal niveau op één lijn worden 
gebracht met op EU-niveau 
overeengekomen prioriteiten;

Or. en

Amendement 35
Alain Cadec
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie een grondige 
analyse en beoordeling te maken van het 
potentieel van de nieuwe 
financieringsmiddelen en -bronnen om 
investeringen voor groei te ondersteunen, 
zoals de obligatiemarkt, het 
risicodelingsinstrument en het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 36
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie een grondige 
analyse en beoordeling te maken van het 
potentieel van de nieuwe 
financieringsmiddelen en -bronnen om 
investeringen voor groei te ondersteunen, 
zoals de obligatiemarkt, het 
risicodelingsinstrument en het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten;

10. vraagt de Commissie een grondige 
analyse en beoordeling te maken van het 
potentieel van de nieuwe 
financieringsmiddelen en -bronnen om 
investeringen voor groei te ondersteunen, 
zoals de obligatiemarkt, het 
risicodelingsinstrument en het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten; 
verzoekt de Commissie en de EIB te 
overwegen om eventueel innovatieve 
manieren te bedenken en voor te stellen 
voor de financiering van 
langetermijninvesteringen van lokale en 
regionale overheden;

Or. en

Amendement 37
Iosif Matula
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie een grondige 
analyse en beoordeling te maken van het 
potentieel van de nieuwe 
financieringsmiddelen en -bronnen om 
investeringen voor groei te ondersteunen, 
zoals de obligatiemarkt, het 
risicodelingsinstrument en het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten;

10. vraagt de Commissie een grondige 
analyse en beoordeling te maken van het 
potentieel van de nieuwe 
financieringsmiddelen en -bronnen om 
investeringen voor groei te ondersteunen, 
zoals de obligatiemarkt, het 
risicodelingsinstrument en het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten; wijst 
erop dat het belangrijk is privékapitaal 
aan te trekken om op een zo 
verantwoordelijk mogelijke manier te 
investeren;

Or. ro

Amendement 38
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat het programma 
Jessica een belangrijke rol speelt in de 
bevordering van duurzame 
stadsontwikkeling en stadsvernieuwing 
aan de hand van mechanismen voor 
financiële engineering, en verlangt dat er 
in de komende programmeringsperiode op 
grotere schaal gebruik van wordt 
gemaakt;

Or. en

Amendement 39
Iosif Matula
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat het verder betrekken 
van de lokale autoriteiten bij het nieuwe 
Europese economische bestuurskader 
cruciaal is om de coördinatie te verbeteren 
en de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie te bereiken;

11. is van mening dat het verder betrekken 
van de lokale autoriteiten bij het nieuwe 
Europese economische bestuurskader 
cruciaal is om de coördinatie te verbeteren 
en de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie te bereiken; dringt erop aan om 
lokale en regionale overheden een 
volwaardige rol te geven in toekomstige 
partnerschapsovereenkomsten;

Or. ro

Amendement 40
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept de rol die lokale en 
regionale overheden kunnen spelen in de 
totstandbrenging van duurzame groei en 
werkgelegenheid, het herstel van het 
sociale weefsel en de bevordering van 
hernieuwbare-energiebronnen, slimme 
netwerken en duurzame mobiliteit;

Or. en

Amendement 41
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat de steden en de 
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regio's een grotere rol moeten krijgen bij 
de evaluatie van lokale arbeidsmarkten en 
bij de uittekening van programma's ter 
bevordering van de werkgelegenheid;

Or. ro

Amendement 42
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herhaalt nadrukkelijk zijn oppositie 
tegen de invoering van een macro-
economische conditionaliteit in het 
cohesiebeleid 2014-2020, waardoor de 
door de crisis reeds verzwakte regio's en 
sociale groepen worden gestraft met een 
opschorting van betalingen, die 
disproportionele gevolgen kan hebben in 
sommige lidstaten en vooral in de regio's, 
ondanks hun volledige bijdrage aan de 
inspanningen om de overheidsbegrotingen 
in evenwicht te brengen;

12. herhaalt nadrukkelijk zijn oppositie 
tegen de invoering van een macro-
economische conditionaliteit in het 
cohesiebeleid 2014-2020, waardoor de 
door de crisis reeds verzwakte regio's en 
sociale groepen worden gestraft met een 
opschorting van betalingen, die 
disproportionele gevolgen kan hebben in 
sommige lidstaten en vooral in de regio's, 
ondanks hun volledige bijdrage aan de 
inspanningen om de overheidsbegrotingen 
in evenwicht te brengen; spreekt zich in 
het bijzonder uit tegen het procyclische 
karakter van een dergelijke maatregel, die 
de lidstaten met financiële moeilijkheden 
alleen maar meer zou verzwakken omdat 
ze de voor het behoud van het macro-
economische evenwicht in de Unie 
noodzakelijke solidariteit buiten 
beschouwing laat;

Or. fr

Amendement 43
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. herhaalt nadrukkelijk zijn oppositie 
tegen de invoering van een macro-
economische conditionaliteit in het 
cohesiebeleid 2014-2020, waardoor de 
door de crisis reeds verzwakte regio's en 
sociale groepen worden gestraft met een 
opschorting van betalingen, die 
disproportionele gevolgen kan hebben in 
sommige lidstaten en vooral in de regio's, 
ondanks hun volledige bijdrage aan de 
inspanningen om de overheidsbegrotingen 
in evenwicht te brengen;

12. herhaalt nadrukkelijk zijn oppositie 
tegen de invoering van een macro-
economische conditionaliteit in het 
cohesiebeleid 2014-2020, waardoor de 
door de crisis reeds verzwakte regio's en 
sociale groepen worden gestraft met een 
opschorting van betalingen, die 
disproportionele gevolgen kan hebben in 
sommige lidstaten en vooral in de regio's, 
ondanks hun volledige bijdrage aan de 
inspanningen om de overheidsbegrotingen 
in evenwicht te brengen; is bovendien van 
mening dat een dergelijke maatregel 
mogelijk niet zou worden begrepen door 
de Europese burgers en hun wantrouwen 
zelfs nog zou kunnen versterken, terwijl 
de bevolking op dit historisch moment al 
zwaar getroffen wordt door de crisis en de 
gevolgen van het bezuinigingsbeleid;

Or. it

Amendement 44
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat het 
additionaliteitsbeginsel in deze periode 
van beperkte overheidsfinanciering moet 
worden herdacht teneinde de toepassing 
ervan af te stemmen op het kader voor 
Europese economische governance, en 
verlangt dat deze kwestie aan bod komt 
tijdens de onderhandelingen over het 
cohesiebeleid voor de periode na 2013;

Or. it
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Amendement 45
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. neemt kennis van de recente 
opmerkingen van het IMF, waarin wordt 
aangegeven dat bezuinigingen een 
negatieve impact hebben op landen waar 
ze op mechanische wijze worden 
doorgevoerd; is van mening dat een snelle 
sanering van de overheidsfinanciën in een 
slecht wereldwijd economisch klimaat het 
herstel op korte termijn bemoeilijkt, 
aangezien de fiscale inkomsten erdoor 
verminderen, wat de tekorten alleen maar 
groter maakt; is het eens met het IMF dat 
het erop aankomt een nieuw evenwicht 
tussen sanering en groei te vinden, en dat 
de nadruk dus niet alleen op de sanering 
van de overheidsfinanciën mag liggen;

Or. it

Amendement 46
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. is verheugd over het voorstel 
van verschillende lidstaten om in de 
onderhandelingen over het MFK een 
clausule ter herziening van de financiën 
tussen 2015 en 2016 op te nemen, 
waardoor het mogelijk zou zijn de 
begroting tijdens de uitvoering te 
verhogen ten behoeve van essentiële 
domeinen zoals werkgelegenheid voor 
jongeren en kmo's;
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Or. it

Amendement 47
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. nodigt de Commissie en de lidstaten uit 
alle flexibiliteitsmarges te benutten 
teneinde de aan het preventieve deel van 
het stabiliteits- en groeipact inherente 
mogelijkheden te gebruiken om de 
behoeften aan productieve openbare 
investeringen in evenwicht te brengen met 
de doelstellingen van begrotingsdiscipline;

13. nodigt de Commissie en de lidstaten uit 
alle flexibiliteitsmarges te benutten 
teneinde de aan het preventieve deel van 
het stabiliteits- en groeipact inherente 
mogelijkheden te gebruiken om de 
behoeften aan productieve en duurzame 
openbare investeringen in evenwicht te 
brengen met de doelstellingen van 
begrotingsdiscipline;

Or. en

Amendement 48
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. nodigt de Commissie en de lidstaten uit
alle flexibiliteitsmarges te benutten 
teneinde de aan het preventieve deel van 
het stabiliteits- en groeipact inherente 
mogelijkheden te gebruiken om de
behoeften aan productieve openbare
investeringen in evenwicht te brengen met 
de doelstellingen van begrotingsdiscipline;

13. nodigt de Commissie en de lidstaten uit
om bij de toepassing van het stabiliteits- en 
groeipact de grootst mogelijke flexibiliteit 
aan de dag te leggen met betrekking tot de 
nationale cofinanciering van EU-uitgaven 
voor ontwikkeling, met name door een 
analyse te verrichten van de als gevolg 
van de wereldwijde financiële crisis 
geleden verliezen, alsook van de capaciteit 
van de lokale overheden om de
Europa 2020-doelstellingen inzake groei 
en werkgelegenheid te halen, en door 
methodes aan te bieden om de 
financieringscapaciteit van deze 
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overheden met het oog op productieve 
investeringen op te voeren;

Or. bg

Amendement 49
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. nodigt de Commissie en de lidstaten uit 
alle flexibiliteitsmarges te benutten 
teneinde de aan het preventieve deel van 
het stabiliteits- en groeipact inherente 
mogelijkheden te gebruiken om de 
behoeften aan productieve openbare 
investeringen in evenwicht te brengen met 
de doelstellingen van begrotingsdiscipline;

13. nodigt de Commissie en de lidstaten uit 
alle flexibiliteitsmarges te benutten 
teneinde de aan het preventieve deel van 
het stabiliteits- en groeipact inherente 
mogelijkheden te gebruiken om de 
behoeften aan productieve openbare 
investeringen in evenwicht te brengen met 
de doelstellingen van begrotingsdiscipline, 
met name door de beperkingen van het 
stabiliteits- en groeipact niet toe te passen 
op de totale niveaus van nationale 
cofinanciering van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen, door in 
de berekeningen ten aanzien van het pact 
rekening te houden met de netto (niet de 
bruto) autofinancieringsbehoefte van de 
lidstaat, d.w.z. met de 
autofinancieringsbehoefte los van de 
belastingen op werkelijke uitgaven (met 
bijzondere verwijzing naar de btw), of 
door de beide financieringsbronnen van 
deze programma's (Europees en 
nationaal) op een ander tijdstip aan te 
spreken, waarbij wordt voorzien in een 
volledige aanwending van de Europese 
fondsen tijdens de eerste jaren van het 
programma en van de nationale bron 
tijdens de laatste jaren ervan, in de 
veronderstelling dat het beleid van de 
betrokken lidstaat inzake 
schuldgraadbeheersing tegen dan 
concrete resultaten zal hebben 
opgeleverd;
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Or. it

Amendement 50
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de beperkingen van 
het stabiliteits- en groeipact niet van 
toepassing mogen zijn op openbare 
uitgaven in verband met de uitvoering van 
door de structuur- en investeringsfondsen 
gecofinancierde programma's, omdat deze 
erop zijn gericht het 
concurrentievermogen, de groei en de 
creatie van banen te ondersteunen;

14. is van mening dat de beperkingen van 
het stabiliteits- en groeipact niet van 
toepassing mogen zijn op openbare 
uitgaven in verband met de uitvoering van 
door de structuur- en investeringsfondsen 
gecofinancierde programma's, omdat deze 
erop zijn gericht het 
concurrentievermogen, de groei en de 
creatie van banen te ondersteunen en de 
doelstellingen van de Unie in de strijd 
tegen de klimaatverandering te 
verwezenlijken;

Or. ro

Amendement 51
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de beperkingen van 
het stabiliteits- en groeipact niet van 
toepassing mogen zijn op openbare 
uitgaven in verband met de uitvoering van 
door de structuur- en investeringsfondsen 
gecofinancierde programma's, omdat deze 
erop zijn gericht het 
concurrentievermogen, de groei en de 
creatie van banen te ondersteunen;

14. is van mening dat de definitie van
structurele tekorten in het stabiliteits- en 
groeipact niet van toepassing mag zijn op 
openbare uitgaven in verband met de 
uitvoering van door de structuur- en 
investeringsfondsen gecofinancierde 
programma's, omdat deze erop zijn gericht 
het concurrentievermogen, de groei en de 
creatie van banen te ondersteunen;

Or. fr
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Amendement 52
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de beperkingen van 
het stabiliteits- en groeipact niet van 
toepassing mogen zijn op openbare 
uitgaven in verband met de uitvoering van 
door de structuur- en investeringsfondsen
gecofinancierde programma's, omdat deze 
erop zijn gericht het 
concurrentievermogen, de groei en de 
creatie van banen te ondersteunen;

14. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat de overheidsuitgaven van de lidstaten 
in verband met de cofinanciering van 
door de structuurfondsen gecofinancierde 
programma's niet worden aangemerkt als 
structurele, openbare of daarmee 
gelijkgestelde uitgaven in het kader van 
de partnerschapsovereenkomst met 
betrekking tot het toezicht op de naleving 
van het stabiliteits- en groeipact, voor 
zover het gaat om een verplichting die 
rechtstreeks voortvloeit uit de eerbiediging 
van het additionaliteitsbeginsel, het 
basisbeginsel van het cohesiebeleid; is
derhalve van mening dat de beperkingen 
van het stabiliteits- en groeipact niet van 
toepassing mogen zijn op de 
overheidsuitgaven van de lidstaten in 
verband met de cofinanciering van door de
structuurfondsen gecofinancierde 
programma's, omdat deze erop zijn gericht 
het concurrentievermogen, de groei en de 
creatie van banen, met name voor 
jongeren, te ondersteunen;

Or. it

Amendement 53
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de beperkingen van 
het stabiliteits- en groeipact niet van 
toepassing mogen zijn op openbare

14. staat erop dat de beperkingen van het 
stabiliteits- en groeipact hoegenaamd niet 
van toepassing zijn op openbare uitgaven 
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uitgaven in verband met de uitvoering van 
door de structuur- en investeringsfondsen 
gecofinancierde programma's, omdat deze 
erop zijn gericht het 
concurrentievermogen, de groei en de 
creatie van banen te ondersteunen;

in verband met de uitvoering van door de
Europese structuur- en investeringsfondsen 
gecofinancierde programma's, omdat deze 
erop zijn gericht het 
concurrentievermogen, de groei en de 
creatie van banen te ondersteunen;

Or. it

Amendement 54
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om in de context van de 
huidige onderhandelingen over de 
toekomstige Economische en Monetaire 
Unie rekening te houden met alle 
flexibiliteitsmarges in het macro-
economische bestuurskader teneinde 
productieve investeringen mogelijk te 
maken, in het bijzonder door het verband 
tussen het stabiliteits- en groeipact en 
productieve openbare investeringen 
opnieuw te overdenken en door openbare 
uitgaven in verband met de uitvoering van 
door de structuur- en investeringsfondsen 
in het kader van groeivriendelijk beleid 
gecofinancierde programma's uit te sluiten 
van de regels inzake begrotingstoezicht van 
het stabiliteits- en groeipact;

16. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om in de context van de 
huidige onderhandelingen over de 
toekomstige Economische en Monetaire 
Unie rekening te houden met alle 
flexibiliteitsmarges in het macro-
economische bestuurskader teneinde 
productieve en duurzame investeringen 
mogelijk te maken, in het bijzonder door 
het verband tussen het stabiliteits- en 
groeipact en productieve en duurzame 
openbare investeringen opnieuw te 
overdenken en door openbare uitgaven in 
verband met de uitvoering van door de 
structuur- en investeringsfondsen in het 
kader van groeivriendelijk beleid 
gecofinancierde programma's uit te sluiten 
van de regels inzake begrotingstoezicht van 
het stabiliteits- en groeipact;

Or. en


