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Amendement 1
Riikka Pakarinen
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) in voorkomend geval, een geplande 
geïntegreerde aanpak voor de territoriale 
ontwikkeling van stads-, plattelands- en 
kustgebieden, alsook van gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, met 
name de uitvoeringsregelingen voor de 
artikelen 28 en 29 van Verordening (EU) 
nr. /2012 [GV];

Schrappen

Or. en

Amendement 2
Riikka Pakarinen
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) regelingen om een doeltreffende 
uitvoering van de fondsen te waarborgen, 
met inbegrip van:

Schrappen

Or. en

Amendement 3
Riikka Pakarinen
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter d – punt i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een prestatiekader overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. /2012 [GV];

Schrappen

Or. en

Amendement 4

Riikka Pakarinen
namens de ALDE-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van amendement 101

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Onderzoek, Innovatie

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING
Onderzoek, innovatie

personen Aantal O&O-
personeelsleden/onderzoe
kers die werken in 
onlangs gebouwde of 
uitgeruste 
onderzoeksinfrastructuur

ondernemingen Aantal ondernemingen 
dat samenwerkt met 
ondersteunde 
onderzoeksinstellingen

voltijdequivalen
ten

Aantal gecreëerde posten 
voor O&O-
personeelsleden/onderzoe
kers in ondersteunde 
entiteiten

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

Aantal nieuwe 
onderzoekers in gesteunde 
entiteiten

voltijdequivalen
ten

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 ondernemingen dat
steun ontvangt met het 
oog op producten die 
nieuw voor de markt zijn

ondernemingen Aantal ondernemingen dat 
steun ontvangt met het 
oog op producten die 



PE514.777v01-00 6/9 AM\941832NL.doc

NL

nieuw voor het bedrijf zijn

Or. en

Amendement 5
Riikka Pakarinen
namens de ALDE-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van amendement 102

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 
hernieuwbare bronnen
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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 6
Riikka Pakarinen
namens de ALDE-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van amendement 103

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

Toerisme bezoeken Aantal bezoeken aan 
attracties die steun 
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ontvangen
Cultureel erfgoed bezoeken Aantal bezoeken aan sites 

die steun ontvangen
Amendement

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
Schrappen

Or. en

Amendement 7
Riikka Pakarinen
namens de ALDE-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van amendement 103

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



AM\941832NL.doc 9/9 PE514.777v01-00

NL

vierkante 
meter

Nieuwe huisvesting in 
stedelijke gebieden

Amendement

EENHEID AANDUIDING

Specifieke indicatoren voor
stedelijke ontwikkeling

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

wooneenhede
n

Gerenoveerde huisvesting 
in stedelijke gebieden

Or. en


