
AM\941116NL.doc PE514.690v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie regionale ontwikkeling

2011/0274(COD)

24.6.2013

AMENDEMENTEN
54 - 64

Ontwerpverslag
Victor Boştinaru
(PE486.124v02-00)

Oprichting van het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1084/2006 van de Raad

Voorstel voor een verordening
(COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))



PE514.690v01-00 2/9 AM\941116NL.doc

NL

AM_Com_LegReport



AM\941116NL.doc 3/9 PE514.690v01-00

NL

Amendement 54
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Artikel 174 van het Verdrag bepaalt dat 
de Unie haar op de versterking van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang gerichte optreden ontwikkelt en 
vervolgt. Het Cohesiefonds moet derhalve 
een financiële bijdrage leveren aan 
projecten op het gebied van het milieu en 
aan trans-Europese netwerken in de sfeer 
van de vervoersinfrastructuur.

(1) Artikel 174 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) bepaalt dat de Unie haar op 
de versterking van de economische, sociale 
en territoriale samenhang gerichte optreden 
moet ontwikkelen en vervolgen. Het 
Cohesiefonds dat met deze verordening 
wordt opgericht moet derhalve een 
financiële bijdrage leveren aan projecten 
op het gebied van het milieu en aan trans-
Europese netwerken in de sfeer van de 
vervoersinfrastructuur.

Or. en

Amendement 55
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Teneinde de ontwikkeling van de 
vervoersinfrastructuur in de gehele Unie 
te versnellen, moeten 
vervoersinfrastructuurprojecten met 
Europese meerwaarde, zoals voorzien in 
Verordening (EU) nr. [...]/2013 tot 
vaststelling van de Connecting Europe 
Facility (hierna: de CEF-verordening) 
met middelen uit het Cohesiefonds 
worden gesteund voor een totaalbedrag 
van EUR XXX. De steun uit het 
Cohesiefonds moet overeenkomstig de 
bepalingen van artikel [84, lid 4] van 
Verordening (EU) nr. [...]/2013 [de 
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gemeenschappelijke verordening] worden 
verleend. In overeenstemming met de 
CEF-verordening moet de steun 
uitsluitend worden verleend aan lidstaten 
die in aanmerking komen voor 
financiering uit het Cohesiefonds, met de 
medefinancieringspercentages die op dit 
Fonds van toepassing zijn.

Or. en

Amendement 56
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Investeringen ter verwezenlijking 
van de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen van 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 ten tot wijziging 
van Richtlijn 96/61/EG van de Raad, 
mogen niet in aanmerking komen voor 
steun uit het Cohesiefonds aangezien zij 
reeds een financieel voordeel ontlenen 
aan de toepassing van voormelde richtlijn. 
Deze uitsluiting mag geen beperking 
inhouden van de mogelijkheid het 
Cohesiefonds te gebruiken om activiteiten 
te ondersteunen die niet worden genoemd 
in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG, ook 
al worden deze door dezelfde economische 
actoren uitgevoerd, zoals investeringen in 
energie-efficiëntie bij 
warmtekrachtkoppeling, 
stadsverwarmingsnetten, slimme 
energiedistributie, opslag- en 
transmissiesystemen, maatregelen ter 
vermindering van luchtvervuiling enz., 
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zelfs indien deze activiteiten er indirect toe 
leiden dat de uitstoot van broeikasgassen 
afneemt of indien zij staan vermeld in het 
nationale plan als bedoeld in artikel 10 
quater, lid 1, van Richtlijn 2003/87/EG.

Or. en

Amendement 57
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Er moet een aantal gemeenschappelijke 
indicatoren ter beoordeling van de 
vooruitgang bij de uitvoering van de 
programma's worden vastgelegd voordat 
de lidstaten hun operationele 
programma's opstellen. Deze indicatoren 
moeten worden aangevuld met 
programmaspecifieke indicatoren.

(7) Er moet in deze verordening een aantal 
gemeenschappelijke outputindicatoren ter 
beoordeling van de gezamenlijke
vooruitgang op Unieniveau bij de 
uitvoering van de programma's worden 
vastgelegd. Deze moeten aansluiten op de 
investeringsprioriteit en het ondersteunde 
type maatregel overeenkomstig deze 
verordening en de relevante bepalingen 
van Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening]. Deze 
indicatoren moeten worden aangevuld met 
programmaspecifieke resultaatindicatoren 
en, waar van toepassing, met 
programmaspecifieke outputindicatoren.

Or. en

Amendement 58
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden de taken van 1. Hierbij wordt een Cohesiefonds 
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het Cohesiefonds en het toepassingsgebied 
van de steunverlening uit het fonds met 
betrekking tot de in artikel 81 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012
[gemeenschappelijke verordening] 
vermelde doelstelling "Investeren in groei 
en werkgelegenheid" vastgesteld.

opgericht dat tot doel heeft een bijdrage te 
leveren aan de versterking van de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie van de Gemeenschap, om 
daardoor de duurzame ontwikkeling te 
bevorderen. Bij deze verordening worden 
de taken van het Cohesiefonds en het 
toepassingsgebied van de steunverlening 
uit het fonds met betrekking tot de in 
artikel 81 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2013 [gemeenschappelijke 
verordening] vermelde doelstelling 
"Investeren in groei en werkgelegenheid" 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 59
Victor Boştinaru

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het Cohesiefonds gelden 
Verordening (EU) nr. [...]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening] en deze 
verordening.

Or. en

Amendement 60
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Steun uit het Cohesiefonds voor 

vervoersinfrastructuurprojecten in het 
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kader van de Connecting Europe Facility
Het Cohesiefonds steunt 
vervoersinfrastructuurprojecten met 
Europese meerwaarde, als voorzien in 
Verordening (EU) nr. [...]/2013 [tot 
vaststelling van de Connecting Europe 
Facility] ten bedrage van EUR XXX, 
overeenkomstig artikel [84, lid 4,] van 
Verordening (EU) nr. [...]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening].

Or. en

Amendement 61
Victor Boştinaru

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) investeringen in 
luchthaveninfrastructuur tenzij 
gerelateerd aan milieubescherming dan 
wel vergezeld door investeringen die nodig 
zijn om de negatieve gevolgen voor het 
milieu te matigen of te verminderen.

Or. en

Amendement 62
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
ondersteunt het Cohesiefonds de volgende 
investeringsprioriteiten in het kader van de 

Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) nr. [...]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
ondersteunt het Cohesiefonds de volgende 
investeringsprioriteiten in het kader van de 
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in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening] omschreven thematische 
doelstellingen:

in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[...]/2013 [de gemeenschappelijke 
verordening] omschreven thematische 
doelstellingen overeenkomstig de 
behoeften en mogelijkheden zoals 
beschreven in de 
partnerschapsovereenkomst als bedoeld in 
artikel 14, lid 1, onder a), punt i) van die 
verordening:

Or. en

Amendement 63
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) het bevorderen van energie-efficiëntie 
en het gebruik van hernieuwbare energie in 
het midden- en kleinbedrijf;

(ii) het bevorderen van energie-efficiëntie 
en het gebruik van hernieuwbare energie in 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 64
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) het bevorderen van energie-efficiëntie 
en het gebruik van hernieuwbare energie in 
het midden- en kleinbedrijf;

(ii) het bevorderen van energie-efficiëntie 
en het gebruik van hernieuwbare energie in 
micro-ondernemingen en in het midden-
en kleinbedrijf;

Or. bg

Motivering

Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie mag niet 
alleen gericht zijn op het midden- en kleinbedrijf, maar moet ook micro-ondernemingen 
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omvatten, want als het financiële klimaat goed zit, hebben zij groeipotentieel waardoor er 
nieuwe werkgelegenheidskansen ontstaan, hetgeen dan weer een positieve invloed heeft op 
met name minder ontwikkelde regio’s.


