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Amendement 1
Victor Boştinaru
Compromisamendement ter vervanging van amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Er zij op gewezen dat indien op 
grond van artikel 192, lid 1, van het 
Verdrag vastgestelde maatregelen voor de
overheid van een lidstaat onevenredig 
hoge kosten met zich brengen en 
overeenkomstig artikel 192, lid 5, 
financiële steun uit het Cohesiefonds 
wordt verleend, niettemin het beginsel 
moet worden toegepast dat de vervuiler 
betaalt.

Or. en

Amendement 2
Victor Boştinaru
Compromisamendement ter vervanging van amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om tegemoet te komen aan de 
specifieke behoeften van het Cohesiefonds, 
en in overeenstemming met de Europa 
2020-strategie volgens welke het 
cohesiebeleid de noodzaak moet 
ondersteunen om een slimme, duurzame en 
inclusieve groei tot stand te brengen, is het 
nodig investeringsprioriteiten vast te 
leggen binnen het bestek van de 
thematische doelstellingen die zijn bepaald 
in Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening].

(6) Om tegemoet te komen aan de 
specifieke behoeften van het Cohesiefonds, 
en in overeenstemming met de Europa 
2020-strategie volgens welke het 
cohesiebeleid de noodzaak moet 
ondersteunen om een slimme, duurzame en 
inclusieve groei tot stand te brengen, is het 
nodig investeringsprioriteiten vast te 
leggen binnen het bestek van de 
thematische doelstellingen die zijn bepaald 
in Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening]. In deze 
investeringsprioriteiten moeten 
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gedetailleerde elkaar niet wederzijds 
uitsluitende doelstellingen worden 
geformuleerd waaraan het Cohesiefonds 
zal bijdragen. Deze 
investeringsprioriteiten moeten de basis 
vormen voor de bepaling van specifieke 
doelstellingen binnen operationele 
programma's, waarin rekening wordt 
gehouden met de behoeften en kenmerken 
van het programmagebied. 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 3
Victor Boştinaru
Compromisamendement ter vervanging van amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bescherming van het milieu en 
bevordering van efficiënte omgang met 
hulpbronnen door:

c) behoud en bescherming van het milieu 
en bevordering van een efficiënte omgang 
met hulpbronnen door middel van:

Or. en

Amendement 4
Victor Boştinaru
Compromisamendement
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) 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 Cohesiefonds.

e) verbetering van de institutionele 
capaciteit van overheidsinstanties 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 Cohesiefonds.

Or. en

Amendement 5
Victor Boştinaru
Compromisamendement 

Voorstel voor een verordening
Bijlage – kopje 2 – titel 2 – regel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING

kWh/jaar Daling van primair 
energieverbruik van 
openbare gebouwen

Amendement

EENHEID AANDUIDING
kWh/jaar Daling van jaarlijks

primair energieverbruik 
van openbare gebouwen

Or. en

Amendement 6
Victor Boştinaru
Compromisamendement ter vervanging van amendement 51
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – kopje 2 – titel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING
Reductie van uitstoot van 
broeikasgassen

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

Amendement

EENHEID AANDUIDING

Reductie van uitstoot van 
broeikasgassen

ton CO2eq Geschatte jaarlijkse daling 
van uitstoot van 
broeikasgassen

Or. en


