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Amendement 1
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 undecies) Om de flexibiliteit te 
verhogen en de administratieve lasten te 
verminderen door een gezamenlijke 
uitvoering mogelijk te maken, moeten de 
investeringsprioriteiten van het EFRO en 
van het Cohesiefonds voor de 
verschillende thematische doelstellingen 
aan elkaar worden aangepast.

Or. en

Amendement 2
Jan Olbrycht
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 36, 54, 55, 56, 57, 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De specifieke extra toewijzing voor 
ultraperifere gebieden wordt gebruikt ter 
compensatie van de extra kosten die in 
verband met de in artikel 349 van het 
Verdrag bedoelde belemmeringen in de 
ultraperifere gebieden ontstaan bij de 
ondersteuning van:

1. De specifieke extra toewijzing voor 
ultraperifere gebieden valt niet onder 
artikel 4 en wordt gebruikt ter compensatie 
van de extra kosten die in verband met de 
in artikel 349 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie
bedoelde kenmerken en beperkingen in de 
ultraperifere gebieden ontstaan bij de 
ondersteuning van:

(a) de in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de algemene verordening] 
omschreven thematische doelstellingen;

(a) de in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de algemene verordening] 
omschreven thematische doelstellingen;

(b) goederenvervoersdiensten en (b) goederenvervoersdiensten en 
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starterssteun voor vervoersdiensten; starterssteun voor vervoersdiensten;
(c) acties die verband houden met 
opslagbeperkingen, overdimensionering en 
onderhoud van productiemiddelen, en 
gebrek aan menselijk kapitaal op de 
plaatselijke arbeidsmarkt.

(c) acties die verband houden met 
opslagbeperkingen, overdimensionering en 
onderhoud van productiemiddelen, en 
gebrek aan menselijk kapitaal op de 
plaatselijke arbeidsmarkt.

Ten minste 50% van de specifieke extra 
toewijzing wordt bestemd voor 
maatregelen die bijdragen tot de 
diversificatie en modernisering van de 
economieën van de ultraperifere 
gebieden, waarbij bijzondere aandacht 
uitgaat naar de in de punten 1, 2 en 3 van 
artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de algemene verordening] 
omschreven thematische doelstellingen.
2. De specifieke extra toewijzing mag ook 
worden gebruikt om exploitatiesteun en 
uitgaven voor 
openbaredienstverplichtingen en 
overheidsopdrachten voor dienstverlening 
in de ultraperifere gebieden te helpen 
financieren.

2. De specifieke extra toewijzing mag ook 
worden gebruikt om exploitatiesteun en 
uitgaven voor 
openbaredienstverplichtingen en 
overheidsopdrachten voor dienstverlening 
in de ultraperifere gebieden te helpen 
financieren.

3. Het bedrag waarvoor het 
medefinancieringspercentage geldt, is 
uitsluitend in het geval van exploitatiesteun 
en uitgaven voor 
openbaredienstverplichtingen en 
overheidsopdrachten voor dienstverlening 
evenredig aan de in lid 1 bedoelde extra 
kosten voor de begunstigde, en kan in het 
geval van investeringsuitgaven de totale in 
aanmerking komende kosten bestrijken.

3. Het bedrag waarvoor het 
medefinancieringspercentage geldt, is 
uitsluitend in het geval van exploitatiesteun 
en uitgaven voor 
openbaredienstverplichtingen en 
overheidsopdrachten voor dienstverlening 
evenredig aan de in lid 1 bedoelde extra 
kosten voor de begunstigde, en kan in het 
geval van investeringsuitgaven de totale in 
aanmerking komende kosten bestrijken.

4. Financiering uit hoofde van dit artikel 
wordt niet gebruikt ter ondersteuning van:

4. Financiering uit hoofde van dit artikel 
wordt niet gebruikt ter ondersteuning van:

(a) acties voor producten van bijlage I bij 
het Verdrag;

(a) acties voor producten van bijlage I bij 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie;

(b) steunmaatregelen voor personenvervoer 
die zijn toegestaan uit hoofde van artikel 
107, lid 2, onder a), van het Verdrag;

(b) steunmaatregelen voor personenvervoer 
die zijn toegestaan uit hoofde van artikel 
107, lid 2, onder a), van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese 
Unie;

(c) belastingvrijstellingen en vrijstelling (c) belastingvrijstellingen en vrijstelling 
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van sociale lasten. van sociale lasten.

4 bis. Als afwijking van artikel 3, lid 1, 
punten (a), (a bis) en (b), kan het EFRO 
productieve investeringen ondersteunen 
in ondernemingen in ultraperifere regio's, 
ongeacht de omvang ervan.
4 ter. Het EFRO-aandeel van de speciale 
toewijzing voor de ultraperifere regio 
Mayotte valt niet onder artikel 4 van deze 
verordening en ten minste 50 % wordt 
toegewezen aan de in artikel 9, punten 1, 
2, 3, 4 en 6, van Verordening (EU) nr. 
[...]/2013 [de gemeenschappelijke 
verordening] vastgestelde thematische 
doelstellingen.

Or. en

Amendement 3
Jan Olbrycht
Compromisamendement ter vervanging van amendement 70

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Onderzoek, innovatie

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING
Onderzoek, innovatie

personen Aantal O&O-
personeelsleden/onderzoek
ers die werken in onlangs 
gebouwde of uitgeruste 
onderzoeksinfrastructuur

ondernemingen Aantal ondernemingen dat 
samenwerkt met 
ondersteunde 
onderzoeksinstellingen

voltijdequivalenten Aantal gecreëerde posten 
voor O&O-
personeelsleden/onderzoek
ers in ondersteunde
entiteiten 
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EUR Particuliere investeringen 
voor gelijke delen als 
overheidssteun voor 
innovatie of O&O-
projecten

ondernemingen Aantal ondernemingen dat 
voor de markt nieuwe of 
aanzienlijk verbeterde 
producten heeft 
geïntroduceerd als gevolg 
van steun voor innovatie 
of O&O-projecten

ondernemingen Aantal ondernemingen dat 
voor de onderneming
nieuwe of aanzienlijk 
verbeterde producten heeft 
geïntroduceerd als gevolg 
van steun voor innovatie 
of O&O-projecten

Amendement

EENHEID AANDUIDING
Onderzoek, innovatie

Schrappen
Schrappen
voltijdequivalenten Aantal nieuwe 

onderzoekers in gesteunde
entiteiten

voltijdequivalenten Aantal onderzoekers 
werkzaam in verbeterde 
onderzoeksinfrastructuurf
aciliteiten

ondernemingen Aantal ondernemingen dat 
samenwerkt met 
onderzoeksinstellingen

EUR Particuliere investeringen 
voor gelijke delen als 
overheidssteun voor 
innovatie of O&O-
projecten

ondernemingen Aantal gesteunde
ondernemingen dat nieuwe 
producten op de markt 
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heeft gebracht
ondernemingen Aantal gesteunde

ondernemingen dat nieuwe 
producten in de 
onderneming heeft 
geïntroduceerd

Or. en

Amendement 4
Jan Olbrycht
Compromisamendement ter vervanging van amendement 71

Voorstel voor een verordening
Bijlage –  Energie en klimaatverandering

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING

Energie en klimaatverandering
Hernieuwbare energie MW Extra capaciteit van 

productie van energie uit 
hernieuwbare bronnen

Energie-efficiëntie huishoudens Aantal huishoudens met 
verbeterde 
energieverbruikclassificatie

kWh/jaar Daling van primair 
energieverbruik van 
openbare gebouwen

verbruikers Aantal extra 
energieverbruikers die zijn 
aangesloten op slimme 
netten

Reductie van uitstoot van 
broeikasgassen

ton CO2eq Geschatte daling van 
uitstoot van broeikasgassen 
in CO2-equivalenten

Amendement

EENHEID AANDUIDING
Energie en klimaatverandering

Hernieuwbare energie MW Extra capaciteit van 
productie van energie uit 
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hernieuwbare bronnen
Energie-efficiëntie huishoudens Aantal huishoudens met 

verbeterde 
energieverbruikclassificatie

kWh/jaar Daling van jaarlijks 
primair energieverbruik 
van openbare gebouwen

verbruikers Aantal extra 
energieverbruikers die zijn 
aangesloten op slimme 
netten

Reductie van uitstoot van 
broeikasgassen

ton CO2eq Geschatte jaarlijkse daling 
van uitstoot van 
broeikasgassen 

Or. en

Amendement 5
Jan Olbrycht
Compromisamendement ter vervanging van amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Sociale infrastructuur

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING

Sociale infrastructuur
Kinderopvang en onderwijs personen Capaciteit van diensten van

gesubsidieerde 
infrastructuur voor 
kinderopvang of onderwijs

Gezondheid personen Capaciteit van 
gesubsidieerde
gezondheidsdiensten

Huisvesting huishoudens Aantal huishoudens dat 
profiteert van verbeterde 
woonomstandigheden

Cultureel erfgoed bezoeken Aantal bezoeken aan sites 
die steun ontvangen

Amendement
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EENHEID AANDUIDING
Sociale infrastructuur

Kinderopvang en onderwijs personen Capaciteit van 
gesubsidieerde 
infrastructuur voor 
kinderopvang of onderwijs

Gezondheid personen Inwoners die gedekt zijn 
door verbeterde 
gezondheidsdiensten

Schrappen
Schrappen

Or. en

Amendement 6
Jan Olbrycht
Compromisamendement ter vervanging van amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Stedelijke ontwikkeling

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING
Stedelijke ontwikkeling

personen Inwoners van gebieden met 
strategieën voor 
geïntegreerde stedelijke 
ontwikkeling

vierkante 
meter

Nieuwe open ruimte in 
stedelijke gebieden

vierkante 
meter

Nieuwe openbare of 
bedrijfsgebouwen in 
stedelijke gebieden

vierkante 
meter

Nieuwe huisvesting in 
stedelijke gebieden

Amendement

EENHEID AANDUIDING

Specifieke indicatoren voor
stedelijke ontwikkeling
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personen Inwoners van gebieden met 
strategieën voor 
geïntegreerde stedelijke 
ontwikkeling

vierkante 
meter

Open ruimte die is 
gecreëerd of hersteld in 
stedelijke gebieden

vierkante 
meter

Openbare of 
bedrijfsgebouwen die zijn 
gebouwd of gerenoveerd in 
stedelijke gebieden

huisvestingsee
nheden 

Gerenoveerde huisvesting 
in stedelijke gebieden

Or. en


