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Amendement 74
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Artikel 176 van het Verdrag bepaalt dat 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) is bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie. Het EFRO 
draagt er dan ook toe bij de kloof tussen 
de ontwikkelingsniveaus van de 
verschillende regio's en de achterstand van 
de zwakste regio's, met inbegrip van 
stedelijke en plattelandsgebieden, 
industriegebieden met afnemende 
economische activiteit, gebieden die 
kampen met ernstige en permanente 
natuurlijke en demografische 
belemmeringen, zoals eilanden, 
berggebieden, dunbevolkte gebieden en 
grensregio's, te verkleinen.

(1) Artikel 176 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) bepaalt dat het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) is bedoeld om een bijdrage te 
leveren aan het ongedaan maken van de 
belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie. Hiertoe 
dient het EFRO, overeenkomstig dat 
artikel en de leden 2 en 3 van artikel 174, 
VWEU een bijdrage te leveren om de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de verschillende regio's en de 
achterstand van de zwakste regio's te 
verkleinen, waarbij bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan gebieden 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.

Or. en

Amendement 75
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Er dienen specifieke bepalingen te 
worden vastgesteld met betrekking tot het 
soort activiteiten dat door het EFRO kan 

(3) Er dienen specifieke bepalingen te 
worden vastgesteld met betrekking tot het 
soort activiteiten dat door het EFRO kan 
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worden ondersteund in het kader van de 
thematische doelstellingen die zijn bepaald 
in Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening]. 
Tegelijkertijd moet worden omschreven en 
verduidelijkt welke uitgaven buiten het 
bestek van het EFRO vallen, met inbegrip 
van uitgaven voor de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen in installaties 
die vallen onder Richtlĳn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
13 oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad.

worden ondersteund teneinde bij te dragen 
aan de investeringsprioriteiten binnen de
thematische doelstellingen die zijn bepaald 
in Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening]. 
Tegelijkertijd moet worden omschreven en 
verduidelijkt welke uitgaven buiten het 
bestek van het EFRO vallen, met inbegrip 
van investeringen ter verwezenlijking van
de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen uit de activiteiten die staan 
vermeld in bijlage I bij
Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap en tot wĳziging 
van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad.

Or. en

Amendement 76
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Teneinde buitensporige 
financiering te voorkomen, mogen deze 
investeringen niet in aanmerking komen 
voor steun uit het EFRO, omdat ze in 
financieel opzicht al profiteren van de 
toepassing van Richtlijn 2003/87/EG. 
Deze uitsluiting mag geen beperking zijn 
van de mogelijkheid om het EFRO te 
gebruiken voor het ondersteunen van 
activiteiten die niet onder bijlage I van 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, zelfs 
wanneer ze worden uitgevoerd door 
dezelfde marktdeelnemers, zoals 
investeringen op het gebied van energie-
efficiëntie in wijkverwarmingsnetwerken, 
slimme energiedistributie-, opslag- en 
transmissiesystemen, maatregelen gericht 
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op vermindering van luchtvervuiling, zelfs 
wanneer een van de indirecte gevolgen 
hiervan de verlaging van 
broeikasgasemissies is of wanneer ze zijn 
opgenomen in het nationaal plan, 
genoemd in artikel 10 quater, lid 1 van 
Richtlijn 2003/87/EG.

Or. en

Amendement 77
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Het is belangrijk om bij het 
bevorderen van investeringen in 
risicobeheer te waarborgen dat er 
rekening wordt gehouden met specifieke 
risico's op regionaal, grensoverschrijdend 
en transnationaal gebied.

Or. en

Amendement 78
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het EFRO moet bijdragen aan de 
Europa 2020-strategie en aldus verzekeren 
dat de steunverlening uit het EFRO zich 
sterker richt op de prioriteiten van de Unie. 
Naargelang de categorie van regio's die 
steun ontvangen, zou de steunverlening uit 
het EFRO zich moeten richten op 
onderzoek en innovatie, het midden- en 
kleinbedrijf en het tegengaan van

(5) Het EFRO moet bijdragen aan de 
Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei en aldus 
verzekeren dat de steunverlening uit het 
EFRO zich sterker richt op de prioriteiten 
van de Unie. Naargelang de categorie van 
regio's die steun ontvangen, zou de 
steunverlening uit het EFRO in het kader 
van de doelstelling "Investeren in groei 



PE514.646v01-00 6/34 AM\940882NL.doc

NL

klimaatverandering. De mate waarin dit 
gebeurt moet rekening houden met het 
ontwikkelingsniveau van de regio en de 
specifieke behoeften van regio's waar het 
bbp per hoofd van de bevolking in de 
periode 2007-2013 minder dan 75%
bedroeg van het gemiddelde bbp van de 
EU-25 tijdens de referentieperiode.

en werkgelegenheid" zich moeten richten 
op onderzoek en innovatie, informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT), het 
midden- en kleinbedrijf (mkb) en het 
bevorderen van een koolstofarme 
economie. Deze concentratie van de steun 
moet op nationaal niveau worden 
verwezenlijkt, moet flexibel zijn op het 
niveau van de operationele programma's 
en in de verschillende categorieën regio's, 
en moet in voorkomend geval worden 
aangepast om rekening te houden met uit 
het Cohesiefonds toegewezen middelen ter 
ondersteuning van de 
investeringsprioriteiten als bedoeld in 
artikel 3, onder a), van Verordening (EU) 
nr. [...]/2013 [CF]. De mate waarin dit 
gebeurt moet rekening houden met het 
ontwikkelingsniveau van de regio, de 
bijdrage van middelen uit het 
Cohesiefonds, in voorkomend geval, en de 
specifieke behoeften van regio's waar het 
bbp per hoofd van de bevolking in de 
periode 2007-2013 minder dan 75%
bedroeg van het gemiddelde bbp van de 
EU-25 tijdens de referentieperiode, regio's 
die in de periode 2007-2013 de 
aanduiding uitfaseerstatus hebben 
gekregen en bepaalde regio's van NUTS 
2-niveau die geheel uit insulaire lidstaten 
of eilanden bestaan.

Or. en

Amendement 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het EFRO moet bijdragen aan de 
Europa 2020-strategie en aldus verzekeren 
dat de steunverlening uit het EFRO zich 
sterker richt op de prioriteiten van de Unie. 

(5) Het EFRO moet bijdragen aan de 
Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei en aldus 
verzekeren dat de steunverlening uit het 
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Naargelang de categorie van regio's die 
steun ontvangen, zou de steunverlening uit 
het EFRO zich moeten richten op 
onderzoek en innovatie, het midden- en 
kleinbedrijf en het tegengaan van 
klimaatverandering. De mate waarin dit 
gebeurt moet rekening houden met het 
ontwikkelingsniveau van de regio en de 
specifieke behoeften van regio's waar het 
bbp per hoofd van de bevolking in de 
periode 2007-2013 minder dan 75%
bedroeg van het gemiddelde bbp van de 
EU-25 tijdens de referentieperiode.

EFRO zich sterker richt op de prioriteiten 
van de Unie. Naargelang de categorie van 
regio's die steun ontvangen, zou de 
steunverlening uit het EFRO in het kader 
van de doelstelling "Investeren in groei 
en werkgelegenheid" zich moeten richten 
op onderzoek en innovatie, informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT), het 
midden- en kleinbedrijf (mkb) en het 
bevorderen van een koolstofarme 
economie. Deze concentratie van de steun 
moet op nationaal niveau worden 
verwezenlijkt, moet flexibel zijn op het 
niveau van de operationele programma's 
en in de verschillende categorieën regio's, 
en moet in voorkomend geval worden 
aangepast om rekening te houden met uit 
het Cohesiefonds toegewezen middelen ter 
ondersteuning van de 
investeringsprioriteiten als bedoeld in 
artikel 3, onder a), van 
Verordening (EU) nr. [...]/2013 [CF]. De 
mate waarin dit gebeurt moet rekening 
houden met het ontwikkelingsniveau van 
de regio, de bijdrage van middelen uit het 
Cohesiefonds, in voorkomend geval, en de 
specifieke behoeften van regio's waar het 
bbp per hoofd van de bevolking in de 
periode 2007-2013 minder dan 75%
bedroeg van het gemiddelde bbp van de 
EU-25 tijdens de referentieperiode, regio's 
die in de periode 2007-2013 de 
aanduiding uitfaseerstatus hebben 
gekregen en regio's van NUTS 2-niveau 
die geheel uit eilanden bestaan in 
lidstaten die steun ontvangen uit het 
Cohesiefonds of die ultraperifere regio's 
zijn.

Or. en

Amendement 80
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het EFRO moet bijdragen aan de 
Europa 2020-strategie en aldus verzekeren 
dat de steunverlening uit het EFRO zich 
sterker richt op de prioriteiten van de Unie. 
Naargelang de categorie van regio's die 
steun ontvangen, zou de steunverlening uit 
het EFRO zich moeten richten op 
onderzoek en innovatie, het midden- en 
kleinbedrijf en het tegengaan van 
klimaatverandering. De mate waarin dit 
gebeurt moet rekening houden met het 
ontwikkelingsniveau van de regio en de 
specifieke behoeften van regio's waar het 
bbp per hoofd van de bevolking in de 
periode 2007-2013 minder dan 75%
bedroeg van het gemiddelde bbp van de 
EU-25 tijdens de referentieperiode.

(5) Het EFRO moet bijdragen aan de 
Europa 2020-strategie en aldus verzekeren 
dat de steunverlening uit het EFRO zich 
sterker richt op de prioriteiten van de Unie. 
Naargelang de categorie van regio's die 
steun ontvangen, zou de steunverlening uit 
het EFRO zich moeten richten op 
onderzoek en innovatie, het midden- en 
kleinbedrijf en klimaatverandering en 
watermaatregelen. De mate waarin dit 
gebeurt moet rekening houden met het 
ontwikkelingsniveau van de regio en de 
specifieke behoeften van regio's waar het 
bbp per hoofd van de bevolking in de 
periode 2007-2013 minder dan 75%
bedroeg van het gemiddelde bbp van de 
EU-25 tijdens de referentieperiode.

Or. en

Amendement 81
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening] wordt, 
teneinde de toegevoegde waarde van 
gedeeltelijk of geheel via de begroting van 
de Europese Unie gefinancierde 
investeringen op het gebied van onderzoek 
en innovatie te optimaliseren, naar 
synergie gestreefd tussen de werking van 
het EFRO en Horizon 2020 met 
inachtneming van de afzonderlijke 
doelstellingen daarvan.

Or. en
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Amendement 82
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quinquies) Teneinde duurzame 
regionale of lokale mobiliteit te 
bevorderen of luchtvervuiling en 
geluidshinder te verminderen, is het 
noodzakelijk om gezonde, duurzame en 
veilige vervoerswijzen te stimuleren. 
Investeringen in de 
luchthaveninfrastructuur die door het 
EFRO worden ondersteund, moeten 
ecologisch duurzaam luchtvervoer 
bevorderen, onder andere bij het 
uitbreiden van regionale mobiliteit door 
het aansluiten van secundaire en tertiaire 
knooppunten op de TEN-T-
infrastructuur, en eveneens via 
multimodale knooppunten.

Or. en

Amendement 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quinquies) Teneinde duurzame 
regionale of lokale mobiliteit te 
bevorderen of luchtvervuiling en 
geluidshinder te verminderen, is het 
noodzakelijk om gezonde, duurzame en 
veilige vervoerswijzen te stimuleren. Er 
moet voor worden gezorgd dat 
investeringen in de 
luchthaveninfrastructuur die door het 
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EFRO worden ondersteund, ecologische 
voordelen bevorderen, onder andere bij 
het uitbreiden van regionale en lokale 
mobiliteit door het aansluiten van 
secundaire en tertiaire knooppunten op de 
TEN-T-infrastructuur, en eveneens via 
multimodale knooppunten.

Or. en

Amendement 84
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 sexies) Teneinde het behalen van de 
door de Europese Unie als onderdeel van 
de Uniestrategie voor slimme, duurzame 
en inclusieve groei vastgestelde energie-
en klimaatdoelstellingen te bevorderen, 
moet het EFRO investeringen 
ondersteunen om energie-efficiëntie en 
energiezekerheid in de lidstaten te 
stimuleren via onder andere de 
ontwikkeling van slimme 
energiedistributie-, opslag- en 
transmissiesystemen, en ook door de 
integratie van gedistribueerde winning uit 
hernieuwbare bronnen. Lidstaten moeten 
in energie-infrastructuren kunnen 
investeren die overeenkomen met hun 
gekozen energiemix om te voldoen aan 
hun eisen op het gebied van 
energiezekerheid, en die overeenkomen 
met hun doelstellingen krachtens de Unie-
strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei.

Or. en
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Amendement 85
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 decies) Vastgesteld moet worden welke 
aanvullende maatregelen door het EFRO 
kunnen worden gesteund in het kader van 
de doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking".

Or. en

Amendement 86
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het kader van de duurzame stedelijke 
ontwikkeling wordt het noodzakelijk 
geacht steun te verlenen aan geïntegreerde 
maatregelen om de economische, 
ecologische, klimatologische en sociale 
uitdagingen aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden worden 
geconfronteerd, en een procedure vast te 
leggen voor het opstellen van de lijst van 
steden waarvoor dergelijke maatregelen 
gelden en de voor dergelijke maatregelen 
gereserveerde financiële toewijzing.

(7) In het kader van de duurzame stedelijke 
ontwikkeling wordt het noodzakelijk 
geacht steun te verlenen aan geïntegreerde 
maatregelen om de economische, 
ecologische, klimatologische en sociale 
uitdagingen, alsook de uitdagingen op het 
gebied van water aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden worden 
geconfronteerd, en een procedure vast te 
leggen voor het opstellen van de lijst van 
steden waarvoor dergelijke maatregelen 
gelden en de voor dergelijke maatregelen 
gereserveerde financiële toewijzing.

Or. en

Amendement 87
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Criteria voor de selectie van 
stedelijke gebieden waarin geïntegreerde 
maatregelen voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling moeten worden uitgevoerd, 
en de indicatieve bedragen voor dergelijke 
maatregelen, moeten worden vastgesteld 
in de partnerschapsovereenkomst, met een 
minimum van 5% van de EFRO-middelen 
die op nationaal niveau voor dat 
doeleinde zijn toegekend. De overdracht 
van bevoegdheden aan de stadsbesturen 
moet ten minste de selectie van concrete 
acties of, in voorkomend geval, een 
globale subsidie omvatten, en moet 
worden vastgesteld door de 
beheersautoriteit in nauwe samenwerking 
met het stadsbestuur.

Or. en

Amendement 88
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Specifieke aandacht dient te gaan naar 
de ultraperifere regio's, namelijk door, bij 
wijze van uitzondering, de werkingssfeer 
van het EFRO te verruimen tot de 
financiering van steun voor de 
bedrijfsvoering ter compensering van de 
extra kosten die voortvloeien uit hun 
specifieke economische en sociale situatie, 
die wordt verergerd door de handicaps als 
gevolg van de in artikel 349 van het 
Verdrag vermelde factoren, namelijk hun 
verafgelegen en/of insulaire ligging, gering 
oppervlak, problematische topografie, 

(11) Specifieke aandacht dient te gaan naar 
de ultraperifere regio's, namelijk door 
maatregelen vast te stellen zoals bedoeld 
in artikel 349 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie door, 
bij wijze van uitzondering, de 
werkingssfeer van het EFRO te verruimen 
tot de financiering van bedrijfssteun ter 
compensering van de extra kosten die 
voortvloeien uit hun specifieke 
economische en sociale situatie, die wordt 
verergerd door de handicaps als gevolg van 
de in artikel 349 van het Verdrag 
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ongunstig klimaat en hun economische 
afhankelijkheid van een beperkt aantal 
producten, kenmerken die in combinatie 
met elkaar en door hun blijvende karakter 
de ontwikkeling van deze regio's 
bemoeilijken. Teneinde de ontwikkeling 
van bestaande en nieuwe economische 
activiteiten te ondersteunen, moet ten 
minste 50% van de specifieke extra 
toewijzing worden bestemd voor 
maatregelen die bijdragen tot de 
diversificatie en modernisering van de 
economieën van de ultraperifere 
gebieden.

betreffende de werking van de Europese 
Unie vermelde factoren, namelijk hun 
verafgelegen en/of insulaire ligging, gering 
oppervlak, problematische topografie,
ongunstig klimaat en hun economische 
afhankelijkheid van een beperkt aantal 
producten, kenmerken die in combinatie 
met elkaar en door hun blijvende karakter 
de ontwikkeling van deze regio's 
bemoeilijken. Operationele steun die door 
de lidstaten in deze context wordt 
verleend, is uitgezonderd van de 
meldingsplicht die is vastgesteld in 
artikel 108, lid 3 VWEU, indien ten tijde 
van de verlening is voldaan aan de 
voorwaarden die zijn vastgesteld door een 
verordening waarin wordt verklaard dat 
bepaalde categorieën steun verenigbaar 
zijn met de interne markt bij toepassing 
van de artikelen 107 en 108 VWEU, 
aangenomen krachtens artikel 1 van 
Verordening (EG) nr. 994/98.

Or. en

Amendement 89
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Teneinde procedures voor de selectie 
en uitvoering van innovatieve acties vast 
te stellen, moet de bevoegdheid om 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag vast te stellen, aan de 
Commissie worden overgedragen met 
betrekking tot de in artikel 9 omschreven 
inhoud en werkingssfeer. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
haar voorbereidende werkzaamheden het 
nodige overleg pleegt, ook op 
deskundigenniveau. Bij het voorbereiden 
en opstellen van gedelegeerde handelingen 

(12) Teneinde deze verordening aan te
vullen met een aantal niet-essentiële 
elementen, moet de bevoegdheid om 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag vast te stellen, aan de 
Commissie worden overgedragen met 
betrekking tot uitvoerige regels inzake de 
criteria voor de selectie en het beheer van 
innovatieve acties. De Commissie moet 
voorts de bevoegdheid krijgen om de 
bijlage bij deze verordening in 
gerechtvaardigde gevallen te wijzigen om 
ervoor te zorgen dat de voortgang in de 
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dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

uitvoering van het programma 
doeltreffend wordt beoordeeld. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
haar voorbereidende werkzaamheden het 
nodige overleg pleegt, ook op 
deskundigenniveau. Bij het voorbereiden 
en opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Or. en

Amendement 90
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – kop en titel – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Artikel 3

Toepassingsgebied van de steunverlening 
uit het EFRO

Toepassingsgebied van de steunverlening

1. Het EFRO ondersteunt: 1. Het EFRO ondersteunt de volgende 
activiteiten teneinde bij te dragen aan de 
in artikel 5 vastgestelde 
investeringsprioriteiten:

(a) productieve investeringen die bijdragen 
tot het creëren en het behoud van duurzame 
werkgelegenheid, via directe steun aan 
investeringen in het midden- en 
kleinbedrijf (mkb);

(a) productieve investeringen die bijdragen 
tot het creëren en het behoud van duurzame 
werkgelegenheid, via directe steun aan 
investeringen in het midden- en 
kleinbedrijf (mkb);

(a bis) productieve investeringen, 
ongeacht de grootte van de onderneming, 
die bijdragen aan de in artikel 5, punten 1 
en 4 vastgestelde investeringsprioriteiten, 
en wanneer het om samenwerking tussen 
grote ondernemingen en het mkb gaat, 
artikel 5, punt 2;

(b) investeringen in infrastructuur die 
basisdiensten aan de burger levert op het 

(b) investeringen in infrastructuur die 
basisdiensten aan de burger levert op het 
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gebied van energie, milieu, vervoer en 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT);

gebied van energie, milieu, vervoer en 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT);

(c) investeringen in sociale, gezondheids-
en onderwijsinfrastructuur;

(c) investeringen in bedrijfs-, sociale 
gezondheids-, onderzoeks-, innovatie- en 
onderwijsinfrastructuur;

(d) ontwikkeling van het eigen potentieel 
door het ondersteunen van regionale en 
lokale ontwikkeling, onderzoek en 
innovatie. Deze maatregelen omvatten:

(d) investeringen in de ontwikkeling van 
het eigen potentieel via investeringen in 
vaste activa in installaties en kleinschalige 
infrastructuur, inclusief kleinschalige 
culturele en duurzame toerisme-
infrastructuur, diensten aan bedrijven, 
steun voor instellingen voor onderzoek en 
innovatie en investeringen in technologie 
en toegepast onderzoek in bedrijven;

i) investeringen in vaste activa in 
installaties en kleinschalige 
infrastructuur;
ii) steun voor en diensten aan bedrijven, 
met name het mkb;
iii) steun voor openbare instellingen voor 
onderzoek en innovatie, en investeringen 
in technologie en toegepast onderzoek in 
bedrijven;
iv) vorming van netwerken, samenwerking 
en uitwisseling van ervaringen tussen
regio's, steden en betrokken sociale, 
economische en ecologische actoren;

(e) vorming van netwerken, samenwerking 
en uitwisseling van ervaringen tussen
bevoegde regionale, lokale, stedelijke en
andere overheden, economische en sociale
partners en instellingen die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen zoals bedoeld in 
artikel 5 van de gemeenschappelijke 
verordening, studies, voorbereidende 
acties en capaciteitsopbouw.

(e) technische bijstand.
In meer ontwikkelde regio's ondersteunt 
het EFRO geen investeringen in 
infrastructuur die basisdiensten aan de 
burger levert op het gebied van milieu, 
vervoer en ICT.

Or. en
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Amendement 91
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) productieve investeringen in 
ondernemingen, met name het mkb, die 
bijdragen aan de in artikel 5, punten 1 en 
4 vastgestelde investeringsprioriteiten, en 
wanneer het om samenwerking tussen 
grote ondernemingen en het mkb gaat, 
artikel 5, punt 2;

Or. en

Amendement 92
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) ontwikkeling van het eigen potentieel 
door het ondersteunen van regionale en
lokale ontwikkeling, onderzoek en 
innovatie. Deze maatregelen omvatten:

(d) investeringen in de ontwikkeling van 
het eigen potentieel via investeringen in 
vaste activa in installaties en
infrastructuur, inclusief culturele en 
duurzame toerisme-infrastructuur, 
diensten aan bedrijven, steun voor 
instellingen voor onderzoek en innovatie 
en toegepast onderzoek in bedrijven;

Or. en

Amendement 93
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het EFRO ondersteunt niet: 2. Het EFRO ondersteunt niet:
(a) de ontmanteling van kerncentrales; (a) de ontmanteling en de bouw van 

kerncentrales;
(b) de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen in installaties die vallen 
onder Richtlĳn 2003/87/EG;

(b) investeringen om de vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen te bereiken 
door activiteiten die vallen onder bijlage I
bij Richtlĳn 2003/87/EG;

(c) de productie, verwerking en afzet van 
tabak en tabaksproducten;

(c) de productie, verwerking en afzet van 
tabak en tabaksproducten;

(d) ondernemingen in moeilijkheden zoals 
gedefinieerd in het kader van de 
voorschriften inzake staatssteun van de 
Unie.

(d) ondernemingen in moeilijkheden zoals 
gedefinieerd in het kader van de 
voorschriften inzake staatssteun van de 
Unie;
(d bis) investeringen in 
luchthaveninfrastructuur tenzij 
gerelateerd aan milieubescherming of 
vergezeld van investeringen die nodig zijn 
om de negatieve gevolgen voor het milieu 
te matigen of te verminderen.

Or. en

Amendement 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) investeringen in 
luchthaveninfrastructuur anders dan die 
welke aantoonbare milieuvoordelen 
opleveren.

Or. en

Amendement 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) investeringen in 
luchthaveninfrastructuur anders dan die 
welke aantoonbare milieuvoordelen 
opleveren.

Or. en

Amendement 96
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Artikel 4
Thematische concentratie Thematische concentratie

De in artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen en 
de in artikel 5 van deze verordening 
vastgestelde corresponderende 
investeringsprioriteiten waaraan het EFRO 
kan bijdragen, worden geconcentreerd als 
volgt:

1. De in artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen en 
de in artikel 5 van deze verordening 
vastgestelde corresponderende 
investeringsprioriteiten waaraan het EFRO 
kan bijdragen krachtens de doelstelling 
"Investeren in groei en 
werkgelegenheid", worden geconcentreerd 
als volgt:

(b) in de meer ontwikkelde regio's en 
overgangsregio's

(b) in de meer ontwikkelde regio's:

i) wordt ten minste 80% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in de punten 1, 3 en 4 
van artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen; en

i) wordt ten minste 80% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan twee of meer van de in de 
punten 1, 2, 3 en 4 van artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen; en

ii) wordt ten minste 20% van de totale ii) wordt ten minste 20% van de totale 
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EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling.

EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling.

(a bis) in overgangsregio's:
i) wordt ten minste 60% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan twee of meer van de in de 
punten 1, 2, 3 en 4 van artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen; 
en
ii) wordt ten minste 15% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling;

(c) in de minder ontwikkelde regio's: (c) in de minder ontwikkelde regio's:
i) wordt ten minste 50% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in de punten 1, 3 en 4 
van artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen;

i) wordt ten minste 50% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan twee of meer van de in de 
punten 1, 2, 3 en 4 van artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen;

ii) wordt ten minste 6% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling.

ii) wordt ten minste 12% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling.

In afwijking van punt a), i), wordt in
regio's waar het bbp per hoofd van de 
bevolking in de periode 2007-2013 minder 
dan 75% bedroeg van het gemiddelde bbp 
van de EU-25 tijdens de referentieperiode, 
maar die in de periode 2014-2020 in 
aanmerking komen als overgangsregio's of
meer ontwikkelde regio's in de zin van 
artikel 82, lid 2, onder b) en c), van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening], ten 

In afwijking van punt a) worden regio's 
waar het bbp per hoofd van de bevolking in 
de periode 2007-2013 minder dan 75%
bedroeg van het gemiddelde bbp van de 
EU-25 tijdens de referentieperiode en de 
regio's die in de periode 2007-2013 de 
aanduiding uitfaseerstatus hebben 
gekregen, maar die in de periode 2014-
2020 in aanmerking komen als meer 
ontwikkelde regio's in de zin van 
artikel 82, lid 2, onder c), van 
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minste 60% van de totale EFRO-middelen 
op nationaal niveau toegewezen aan elk 
van de in de punten 1, 3 en 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen.

Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening], voor het 
doel van dit artikel als overgangsregio's 
beschouwd.

In afwijking van de punten a) en a bis) 
worden alle regio's van NUTS 2-niveau 
die uitsluitend bestaan uit insulaire 
lidstaten of uit eilanden in lidstaten die 
steun ontvangen uit het Cohesiefonds, of 
die ultraperifere gebieden zijn, voor het 
doel van dit artikel als minder 
ontwikkelde regio's beschouwd.

Or. en

Amendement 97
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) wordt ten minste 20% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling.

ii) wordt ten minste 22% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling.

Or. en

Amendement 98
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) wordt ten minste 20% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 

ii) wordt ten minste 22% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
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toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling.

toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling.

Or. en

Amendement 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) in overgangsregio's:
i) wordt ten minste 60% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan twee of meer van de in de 
punten 1, 2, 3 en 4 van artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen; 
en
ii) wordt ten minste 17% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling;

Or. en

Amendement 100
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) in overgangsregio's:
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i) wordt ten minste 60% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan twee of meer van de in de 
punten 1, 2, 3 en 4 van artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen; 
en
ii) wordt ten minste 22% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling;

Or. en

Amendement 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) in overgangsregio's:
i) wordt ten minste 60% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan twee of meer van de in de 
punten 1, 2, 3 en 4 van artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen; 
en
ii) wordt ten minste 20% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling;

Or. en
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Amendement 102
Andrey Kovatchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) wordt ten minste 6% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling.

ii) wordt ten minste 10% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling.

Or. en

Amendement 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de punten a) en a bis) 
worden alle regio's van NUTS 2- of NUTS 
3-niveau die uitsluitend bestaan uit 
eilanden, of die ultraperifere gebieden 
zijn, voor het doel van dit artikel als 
minder ontwikkelde regio's beschouwd.

Or. en

Motivering

De Raad is voornemens het gebruik van de EU-fondsen minder flexibel te maken voor 
insulaire regio's door de afwijking te beperken tot insulaire regio's die behoren tot lidstaten 
die in aanmerking komen voor het Cohesiefonds. Hierdoor zou de mate van flexibiliteit die 
nodig is bij het gebruik van de EU-fondsen niet gelden voor de Balearen, Corsica, Sardinië en 
de Noord-Europese eilanden. Een dergelijke maatregel moet betrekking hebben op alle 
Europese eilanden, ongeacht de vraag of de lidstaat waartoe ze behoren in aanmerking komt 
voor het Cohesiefonds.
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Amendement 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van punt a) en a bis) worden 
alle regio's van NUTS 2- of NUTS 3-
niveau die uitsluitend uit een of meerdere 
eilanden bestaan, voor het doel van dit 
artikel als minder ontwikkelde regio's 
beschouwd.

Or. it

Amendement 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de punten a) en a bis) 
worden alle regio's van NUTS 2-niveau 
die uitsluitend bestaan uit eilanden in 
lidstaten die steun ontvangen uit het 
Cohesiefonds, of die ultraperifere 
gebieden zijn, voor het doel van dit artikel
als minder ontwikkelde regio's 
beschouwd.

Or. en

Amendement 106
Francesca Barracciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van punt a) worden alle 
regio's van NUTS 2-niveau die uitsluitend 
uit een of meerdere eilanden bestaan, 
voor het doel van dit artikel als minder 
ontwikkelde regio's beschouwd.

Or. it

Amendement 107
Andrey Kovatchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Om hun bijdrage aan de 
doelstelling van steun voor 
werkgelegenheidsvriendelijke groei zo 
groot mogelijk te maken, moeten 
activiteiten ter ondersteuning van 
duurzaam toerisme, cultuur en natuurlijk 
erfgoed deel uitmaken van een territoriale 
strategie voor alle gebieden, met inbegrip 
van de omschakeling van 
industriegebieden met afnemende 
economische activiteit. Steun voor 
dergelijke activiteiten moet tevens 
innovatie en het gebruik van ICT, het 
mkb, het milieu en het efficiënte gebruik 
van hulpbronnen helpen versterken of 
sociale insluiting helpen bevorderen. 

Or. en

Amendement 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 4 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) steun voor de overgang naar een 
koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken:

(4) steun voor de overgang naar een 
koolstofarme economie en toenemende 
hulpbronnenefficiëntie in alle 
bedrijfstakken:

Or. en

Amendement 109
Michael Theurer, Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het bevorderen van energie-efficiëntie 
en het gebruik van hernieuwbare energie in 
het mkb;

(b) het bevorderen van energie-efficiëntie 
en het gebruik van hernieuwbare energie in 
het bedrijfsleven, hoofdzakelijk in het
mkb;

Or. en

Amendement 110
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het bevorderen van investeringen 
waarmee specifieke risico's het hoofd kan 
worden geboden, het waarborgen van de 
capaciteit tot herstel na rampen en het 
ontwikkelen van systemen voor 
rampenbeheersing;

b) het bevorderen van collectieve 
infrastructuur en investeringen waarmee 
specifieke risico's het hoofd kan worden 
geboden, het waarborgen van resistentie 
tegen extreme fenomenen, de capaciteit tot 
herstel na rampen en het ontwikkelen van 
systemen voor rampenbeheersing;

Or. pt
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Amendement 111
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) bescherming van het milieu en 
bevordering van efficiënte omgang met 
hulpbronnen:

(6) behoud en bescherming van het milieu 
en bevordering van een efficiënte omgang 
met hulpbronnen via:

(a) het aanpakken van de grote behoeften 
aan investeringen in de afvalsector, om te 
voldoen aan de vereisten van het 
milieuacquis;

(a) het investeren in de afvalsector, om te 
voldoen aan de vereisten van het 
milieuacquis van de Unie, en het 
aanpakken van door lidstaten aangewezen 
behoeften aan investeringen die verder 
gaan dan die eisen;

(b) het aanpakken van de grote behoeften 
aan investeringen in de watersector, om te 
voldoen aan de vereisten van het 
milieuacquis;

(b) het investeren in de watersector, om te 
voldoen aan de vereisten van het 
milieuacquis van de Unie, en het 
aanpakken van door lidstaten aangewezen 
behoeften aan investeringen die verder 
gaan dan die eisen;

(c) het beschermen, bevorderen en 
ontwikkelen van het cultureel erfgoed;

(c) het behouden, beschermen, bevorderen 
en ontwikkelen van het natuurlijk en
cultureel erfgoed;

(d) het beschermen van de biodiversiteit, 
bodembescherming en het bevorderen van 
ecosysteemdiensten (met inbegrip van 
Natura 2000 en groene infrastructuur);

(d) het beschermen en herstellen van de 
biodiversiteit, bodembescherming en het 
herstellen en bevorderen van 
ecosysteemdiensten (met inbegrip van 
Natura 2000 en groene infrastructuur);

(e) maatregelen tot verbetering van het 
stadsmilieu, met inbegrip van de sanering 
van oude bedrijfsterreinen en de 
vermindering van de luchtverontreiniging;

(e) maatregelen tot verbetering van het 
stadsmilieu, revitalisering van steden, de 
sanering en ontsmetting van oude 
bedrijfsterreinen (met inbegrip van 
conversiegebieden), de vermindering van 
de luchtverontreiniging en het bevorderen
van maatregelen voor 
lawaaivermindering;

(e bis) het bevorderen van innovatieve 
technologieën om de milieubescherming 
en het efficiënte gebruik van hulpbronnen 
in de afvalsector, watersector, of 
bodembescherming te verbeteren, of om 
luchtvervuiling te verlagen;
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(e ter) ondersteuning van industriële 
overgang naar een energie-efficiënte 
economie, het bevorderen van groene 
groei, eco-innovatie en het beheer van 
milieuprestaties in de publieke en private 
sectoren;

Or. en

Amendement 112
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 6 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) maatregelen tot verbetering van het 
stadsmilieu, met inbegrip van de sanering 
van oude bedrijfsterreinen en de 
vermindering van de luchtverontreiniging;

(e) maatregelen tot verbetering van het 
stadsmilieu, met inbegrip van de sanering 
van oude bedrijfsterreinen, de steun voor 
beheer van recreatiegebieden tussen 
flatgebouwen, herstel van de culturele 
infrastructuur en de vermindering van de 
luchtverontreiniging;

Or. bg

Amendement 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 7 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het versterken van de regionale en 
lokale mobiliteit via investeringen in de 
verbetering van de bestaande 
wegeninfrastructuur om te zorgen voor 
een doeltreffend en efficiënt beheer van 
de netwerkveiligheid;

Or. en



AM\940882NL.doc 29/34 PE514.646v01-00

NL

Amendement 114
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) bevordering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit:

(8) bevordering van duurzame en 
kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid 
en ondersteuning van arbeidsmobiliteit via:

(a) het ontwikkelen van starterscentra en 
investeringssteun voor het werken als 
zelfstandige en bij het opzetten van een 
bedrijf;

(a) ondersteuning van het ontwikkelen van 
starterscentra en investeringssteun voor het 
werken als zelfstandige, micro-
ondernemingen en bij het opzetten van een 
bedrijf;

(a bis) het ondersteunen van 
werkgelegenheidsvriendelijke groei door 
de ontwikkeling van het eigen potentieel 
als onderdeel van een territoriale strategie 
voor specifieke gebieden, met inbegrip 
van de omschakeling van 
industriegebieden met afnemende 
economische activiteit en de verbetering 
van de toegankelijkheid en de 
ontwikkeling van specifieke natuurlijke 
en culturele hulpbronnen;

(b) initiatieven voor lokale ontwikkeling en 
steun voor de structuur voor lokale 
dienstverlening met het oog op het 
scheppen van nieuwe banen, wanneer 
dergelijke acties buiten de werkingssfeer 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [ESF] 
vallen;

(b) ondersteuning van initiatieven voor 
lokale ontwikkeling en steun voor de 
structuur voor lokale dienstverlening met 
het oog op het scheppen van nieuwe banen, 
wanneer dergelijke acties buiten de 
werkingssfeer van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [ESF] 
vallen;

(c) investeringen in infrastructuur voor 
diensten voor arbeidsvoorziening;

(c) investeringen in infrastructuur voor 
diensten voor arbeidsvoorziening;

Or. en

Amendement 115
Jan Olbrycht
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) bevordering van sociale insluiting en 
bestrijding van armoede:

(9) bevordering van sociale insluiting en 
bestrijding van armoede en discriminatie 
via:

(a) investeringen in de gezondheids- en 
sociale infrastructuur die bijdragen tot de 
nationale, regionale en lokale 
ontwikkeling, het verminderen van 
ongelijkheden wat de gezondheidsstatus 
betreft en de overgang van institutionele 
naar gemeenschapsgerichte diensten;

(a) investeringen in de gezondheids- en 
sociale infrastructuur die bijdragen tot de 
nationale, regionale en lokale 
ontwikkeling, het verminderen van 
ongelijkheden wat de gezondheidsstatus 
betreft, het bevorderen van sociale 
insluiting door een betere 
toegankelijkheid van sociale, culturele en 
recreationele diensten en de overgang van 
institutionele naar gemeenschapsgerichte 
diensten;

(b) steun voor fysieke en economische 
sanering van achtergestelde stedelijke en 
rurale gemeenschappen; 

(b) steun voor fysieke, economische en 
sociale sanering van achtergestelde 
gemeenschappen in stedelijke en rurale 
gebieden; 

(c) steun voor sociale ondernemingen; (c) steun voor sociale ondernemingen;

(c bis) investeringen in de context van de 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkelingsstrategieën;

Or. en

Amendement 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 9 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) investeringen in de gezondheids- en 
sociale infrastructuur die bijdragen tot de 
nationale, regionale en lokale 
ontwikkeling, het verminderen van 
ongelijkheden wat de gezondheidsstatus

(a) investeringen in de gezondheids-, sport-
, culturele en sociale infrastructuur die 
bijdragen tot de nationale, regionale en 
lokale ontwikkeling, het verminderen van 
ongelijkheden wat de gezondheids- en de 
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betreft en de overgang van institutionele 
naar gemeenschapsgerichte diensten;

sociale status betreft, het bevorderen van 
sociale insluiting door een betere 
toegankelijkheid van sociale, culturele en 
recreationele diensten en de overgang van 
institutionele naar gemeenschapsgerichte 
diensten;

Or. en

Amendement 117
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) investeringen in onderwijs, 
vaardigheden en een leven lang leren door 
het ontwikkelen van infrastructuur voor 
onderwijs en opleiding;

(10) investeringen in onderwijs, opleiding 
en beroepsopleiding op het gebied van 
vaardigheden en een leven lang leren door 
het ontwikkelen van infrastructuur voor 
onderwijs en opleiding;

Or. en

Amendement 118
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) verbetering van de institutionele 
capaciteit en een efficiënt openbaar bestuur 
door het versterken van de institutionele 
capaciteit en het verhogen van de 
doeltreffendheid van het openbaar bestuur 
en de openbare diensten in verband met de 
uitvoering van het EFRO, en ter 
ondersteuning van maatregelen ter zake 
van de institutionele capaciteit en de 
doeltreffendheid van het openbaar bestuur 
in het kader van het ESF.

(11) verbetering van de institutionele 
capaciteit van de overheid en 
belanghebbenden en een efficiënt 
openbaar bestuur door het versterken van 
de institutionele capaciteit en het verhogen 
van de doeltreffendheid van het openbaar 
bestuur en de openbare diensten in verband 
met de uitvoering van het EFRO, en ter 
ondersteuning van maatregelen ter zake 
van de institutionele capaciteit en de 
doeltreffendheid van het openbaar bestuur 



PE514.646v01-00 32/34 AM\940882NL.doc

NL

in het kader van het ESF.

Or. en

Amendement 119
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het EFRO ondersteunt in het kader van 
operationele programma's de duurzame 
stedelijke ontwikkeling door middel van 
strategieën die geïntegreerde maatregelen 
behelzen om de economische, ecologische, 
klimatologische en sociale uitdagingen 
waarmee stedelijke gebieden worden 
geconfronteerd, aan te pakken.

1. Het EFRO ondersteunt in het kader van 
operationele programma's de duurzame 
stedelijke ontwikkeling door middel van 
strategieën die geïntegreerde maatregelen 
behelzen om de economische, ecologische, 
klimatologische en sociale uitdagingen,
alsook de uitdagingen op het gebied van 
water, waarmee stedelijke gebieden 
worden geconfronteerd, aan te pakken.

Or. en

Amendement 120
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Artikel 8
Innovatieve acties op gebied van duurzame 

stedelijke ontwikkeling
Innovatieve acties op gebied van duurzame 

stedelijke ontwikkeling
1. Op initiatief van de Commissie kan het 
EFRO innovatieve acties op het gebied van 
duurzame stedelijke ontwikkeling 
ondersteunen, binnen de grens van 0,2%
van de totale jaarlijkse EFRO-toewijzing. 
Deze acties omvatten studies en 
proefprojecten voor het vaststellen of 
beproeven van nieuwe oplossingen voor 

1. Op initiatief van de Commissie kan het 
EFRO innovatieve acties op het gebied van 
duurzame stedelijke ontwikkeling 
ondersteunen overeenkomstig artikel 84, 
lid 7 van Verordening (EU) nr. [...]/2013 
[de gemeenschappelijke verordening]. 
Deze acties omvatten studies en 
proefprojecten voor het vaststellen of 
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kwesties die verband houden met 
duurzame stedelijke ontwikkeling die van 
belang zijn op Unieniveau.

beproeven van nieuwe oplossingen voor 
kwesties die verband houden met 
duurzame stedelijke ontwikkeling die van 
belang zijn op Unieniveau. De Commissie 
stimuleert de betrokkenheid van relevante 
partners uit de in artikel 5, lid 1 van 
Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
genoemde categorieën bij de 
voorbereiding en uitvoering van 
innovatieve maatregelen.

2. In afwijking van artikel 4 kunnen 
innovatieve acties alle activiteiten die 
nodig zijn voor het verwezenlijken van de 
in artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen en 
overeenkomstige investeringsprioriteiten 
ondersteunen.

2. In afwijking van artikel 4 van deze 
verordening kunnen innovatieve acties alle 
activiteiten die nodig zijn voor het 
verwezenlijken van de in artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen en 
overeenkomstige investeringsprioriteiten 
ondersteunen.

3. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 13 gedelegeerde handelingen vast 
met betrekking tot procedures voor de 
selectie en uitvoering van innovatieve 
acties.

3. De Commissie krijgt de bevoegdheid om
overeenkomstig artikel 13 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen houdende 
gedetailleerde regels met betrekking tot de 
beginselen voor de selectie en het beheer
van te ondersteunen innovatieve acties.

Or. en

Amendement 121
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Het EFRO-aandeel van de speciale 
toewijzing voor de ultraperifere regio 
Mayotte valt niet onder artikel 4 van deze 
verordening, en er moet ten minste 50%
worden toegewezen aan de in artikel 9, 
punten 1, 2, 3, 4 en 6 van 
Verordening (EU) nr. [...]/2013 
vastgestelde thematische doelstellingen.
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Or. en

Amendement 122
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in artikel 9, lid 3, 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt de Commissie met ingang 
van 1 januari 2014 voor onbepaalde tijd
verleend.

2. De bevoegdheid om de in artikel 9, lid 3, 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt de Commissie met ingang 
van 1 januari 2014 voor een termijn van 
drie jaar verleend, en de Commissie stelt 
uiterlijk negen maanden voor het 
verstrijken van de termijn van drie jaar 
een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie.

Or. bg

Motivering

Het zou passend zijn een termijn voor de bevoegdheidsdelegatie vast te stellen en de 
Commissie ertoe te verplichten een verslag over haar beheer van de gedelegeerde 
bevoegdheid op te stellen met het oog op het verkrijgen van regelmatige beoordelingen over 
hoe dit heeft plaatsgevonden. 


