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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking"
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0611/2),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 178 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0326/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ... april 20121,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van ... juli 20122,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie vervoer en 
toerisme en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 176 van het Verdrag 
is het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie. 
Overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag draagt het EFRO ertoe bij de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's te verkleinen. Wat betreft die regio's 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals insulaire,
grensoverschrijdende en berggebieden.

(1) Krachtens artikel 176 van het Verdrag 
is het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie. 
Overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag draagt het EFRO ertoe bij de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's te verkleinen. Wat betreft die regio's 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de plattelandsgebieden, de regio's die 
een industriële overgang doormaken, en 
de regio's 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

Motivering

De verwijzing naar artikel 174 is onvolledig.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals slechte toegankelijkheid, 
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ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 
netwerken tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of 
gezondheidscentra), waarbij tegelijkertijd 
het samenwerkingsproces wordt verbeterd 
met het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

onder meer door ontoereikende 
transportfaciliteiten en infrastructuur,
ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 
netwerken tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren 
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, samenwerking 
tussen universiteiten of gezondheidscentra 
en globale ontwikkeling van 
grensoverschrijdende diensten van 
algemeen economisch belang), waarbij 
tegelijkertijd het samenwerkingsproces 
wordt verbeterd met het oog op de algehele 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie. In 
het geval van een grensoverschrijdend 
programma tussen Noord-Ierland en de 
aangrenzende graafschappen van Ierland 
ter ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

Or. en

Motivering

Support on basic infrastructure is needed especially due to the significance of such investment 
in the cross-border operational programmes. Cooperation programmes can continue working 
on these objectives, also taking into consideration the fact that the parliament asked for an 
improved coordination between the TEN-projects, particularly concerning transport and 
energy and cross-border infrastructure [A7-0222/2011]. Possibilities to enhance joint border 
service solutions will grow in importance in the cross-border regions of Europe, not least due 
to the demographic decline within the regions.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Ten behoeve van de regio's van de 
Unie moet een mechanisme worden 
ingesteld om steun uit het EFRO aan 
externe beleidsinstrumenten zoals het ENI 
en het IPA te organiseren, ook als 
programma's voor externe samenwerking 
niet kunnen worden vastgesteld of moeten 
worden beëindigd.

(13) Ten behoeve van de regio's van de 
Unie moet een mechanisme worden 
ingesteld om steun uit het EFRO aan 
externe beleidsinstrumenten zoals het ENI 
en het IPA te organiseren, ook als 
programma's voor externe samenwerking 
niet kunnen worden vastgesteld of moeten 
worden beëindigd. De Commissie moet 
waarborgen dat dit mechanisme zorgt 
voor een betere werking van en meer 
coördinatie en synergie in haar eigen 
organisatiestructuren, alsook in de 
externe en interne beleidsinstrumenten 
van de Unie, teneinde deze instrumenten 
op elkaar af te stemmen en tot optimale 
beleidsresultaten te komen.

Or. en

Motivering
Ten behoeve van de regio's van de Unie moet een mechanisme worden ingesteld om steun uit 
het EFRO aan externe beleidsinstrumenten zoals het ENI en het IPA te organiseren, ook als 
programma's voor externe samenwerking niet kunnen worden vastgesteld of moeten worden 
beëindigd. De Commissie moet ervoor zorgen dat dit mechanisme de organisatiestructuur van 
de externe en interne beleidsinstrumenten van de Unie verbetert, zodat het beleid optimaal 
rendeert.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het is nodig de middelen die aan elk 
van de verschillende onderdelen van de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" worden toegewezen, vast 
te stellen en tegelijkertijd een significante 

(15) Het is nodig de middelen die aan elk 
van de verschillende onderdelen van de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" worden toegewezen, vast 
te stellen en tegelijkertijd een significante 
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concentratie op grensoverschrijdende 
samenwerking te handhaven en voldoende 
hoge niveaus van financiering voor 
samenwerking tussen ultraperifere 
gebieden te garanderen.

concentratie op grensoverschrijdende 
samenwerking te handhaven, de lidstaten 
een zekere flexibiliteit tussen de 
onderdelen te blijven bieden en voldoende 
hoge niveaus van financiering voor 
samenwerking tussen ultraperifere 
gebieden te garanderen.

Or. en

Motivering

Bijna de helft van de lidstaten heeft in de loop van de huidige periode gebruik gemaakt van de 
flexibiliteitsclausule, die in sommige gevallen noodzakelijk is gebleken om middelen te kunnen 
overdragen tijdens de programmeringsperiode (als gevolg van de vaststelling van nieuwe 
beleidslijnen).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Aangezien het vaak voorkomt dat 
personeel uit meer dan één lidstaat 
betrokken is bij de uitvoering van concrete 
acties, en gezien het aantal concrete acties 
waarvoor de personeelskosten een 
significant element zijn, moet een vast 
bedrag aan personeelskosten worden 
gehanteerd bij de andere directe kosten van 
concrete samenwerkingsacties, waardoor 
wordt vermeden dat voor het beheer van 
dergelijke concrete acties een individuele 
boekhouding moet worden gevoerd.

(26) Aangezien het vaak voorkomt dat 
personeel uit meer dan één lidstaat 
betrokken is bij de uitvoering van concrete 
acties, gelet op de grote 
personeelsbehoeften van programma's 
voor territoriale samenwerking en op het 
aantal concrete acties waarvoor de 
personeelskosten een significant element 
zijn, moet een vast bedrag aan 
personeelskosten worden gehanteerd bij de 
andere directe kosten van concrete 
samenwerkingsacties, waardoor wordt 
vermeden dat voor het beheer van 
dergelijke concrete acties een individuele 
boekhouding moet worden gevoerd.

Or. en

Motivering

Doorgaans bedragen de personeelskosten 30 à 50 procent van de totale kosten van een 
project. 
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De regels inzake flexibiliteit 
betreffende de situering van concrete acties 
buiten het programmagebied moeten 
worden vereenvoudigd. Bovendien is het 
noodzakelijk een doeltreffende 
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking met de 
naburige derde landen van de Unie te 
steunen als dat nodig is om te garanderen 
dat de regio's van de lidstaten die aan derde 
landen grenzen, op doeltreffende wijze in 
hun ontwikkeling kunnen worden 
bijgestaan. Bijgevolg dient, bij wijze van 
uitzondering en onder bepaalde 
voorwaarden, de financiering van EFRO-
bijstand voor concrete acties op het 
grondgebied van derde landen te worden 
toegestaan als die concrete acties in het 
belang zijn van de regio's van de Unie.

(27) De regels inzake flexibiliteit 
betreffende de situering van concrete acties 
buiten het programmagebied moeten 
worden vereenvoudigd. Bovendien is het 
noodzakelijk een doeltreffende 
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking met de 
naburige derde landen van de Unie te 
steunen en te bevorderen als dat nodig is 
om te garanderen dat de regio's van de 
lidstaten die aan derde landen grenzen, op 
doeltreffende wijze in hun ontwikkeling 
kunnen worden bijgestaan. Bijgevolg dient, 
bij wijze van uitzondering en onder 
bepaalde voorwaarden, de financiering van 
EFRO-bijstand voor concrete acties op het 
grondgebied van derde landen te worden 
toegestaan als die concrete acties in het 
belang zijn van de regio's van de Unie.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De middelen voor de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
bedragen 3,48 % van de totale middelen 
die beschikbaar zijn voor vastleggingen uit 
de fondsen voor de periode 2014-2020 en 
die vermeld zijn in artikel 83, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
(d.w.z. in totaal 11 700 000 004 euro) en 
worden toegewezen als volgt:

1. De middelen voor de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
bedragen 7 % van de totale middelen die 
beschikbaar zijn voor vastleggingen uit de 
fondsen voor de periode 2014-2020 en die 
vermeld zijn in artikel 83, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
(d.w.z. in totaal XX XXX XXX XXX1 euro) 
en worden toegewezen als volgt:

(a) 73,24 % (d.i. in totaal (a) 73,24 % (d.i. in totaal X XXX XXX 
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8 569 000 003 euro) voor 
grensoverschrijdende samenwerking;

XXX2 euro) voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

(b) 20,78 % (d.i. in totaal 
2 431 000 001 euro) voor transnationale 
samenwerking;

(b) 20,78 % (d.i. in totaal X XXX XXX 
XXX3 euro) voor transnationale 
samenwerking;

(c) 5,98 % (d.i. in totaal 700 000 000 euro) 
voor interregionale samenwerking.

(c) 5,98 % (d.i. in totaal XXX XXX XXX4

euro) voor interregionale samenwerking.
_____________
1,2,3,4 de bedragen zijn afhankelijk van de 
totale middelen die beschikbaar zijn voor 
het cohesiebeleid in de periode 2014-2020

Or. en

Motivering

Een aandeel van 7 % van de totale middelen die beschikbaar zijn in het kader van de fondsen 
voor de periode 2014-2020 sluit aan bij het eerder in de plenaire vergadering vastgestelde 
standpunt van het Parlement dat minimaal 7 % van de totale middelen voor het cohesiebeleid 
bestemd moet zijn voor Europese territoriale samenwerking.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Iedere lidstaat mag in het kader van 
de doelstelling Europese territoriale 
samenwerking maximaal 15 % van de 
financiële middelen die zijn toegewezen 
aan een van de in lid 1, onder a) en b) 
bedoelde onderdelen overdragen naar het 
andere onderdeel.

Or. en

Motivering

In de periode 2007-2013 was een overdracht van maximaal 15 % van de middelen tussen de 
onderdelen grensoverschrijdende samenwerking en transnationale samenwerking mogelijk, 
en dat principe moet worden behouden. Dit mechanisme is een voorbeeld van een bottom-up 
benadering en geeft de lidstaten en de regio's de kans op één bepaald onderdeel te focussen.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Samenwerkingsprogramma's waarbij de 
ultraperifere gebieden betrokken zijn, 
ontvangen niet minder dan 150 % van de 
EFRO-steun die zij in de periode 2007-
2013 ontvingen. Bovendien wordt 
50 000 000 euro uit de toewijzing voor 
interregionale samenwerking bestemd voor 
samenwerking waaraan de ultraperifere 
regio's deelnemen. Wat thematische 
concentratie betreft, is artikel 5, onder b), 
van toepassing op deze aanvullende 
toewijzing.

2. Samenwerkingsprogramma's waarbij de 
ultraperifere gebieden betrokken zijn, 
ontvangen niet minder dan 150 % van de 
steun voor Europese territoriale 
samenwerking die zij in de periode 2007-
2013 ontvingen. Bovendien wordt 
50 000 000 euro uit de toewijzing voor 
interregionale samenwerking bestemd voor 
samenwerking waaraan de ultraperifere 
regio's deelnemen. Wat thematische 
concentratie betreft, is artikel 5, onder b), 
van toepassing op deze aanvullende 
toewijzing.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk te benadrukken dat het vermelde percentage betrekking heeft op het gedeelte 
Europese territoriale samenwerking binnen het EFRO.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In 2015 en 2016 wordt de jaarlijkse 
bijdrage uit het EFRO voor de 
programma's in het kader van het ENI en 
het IPA waarvoor uiterlijk op 30 juni geen 
programma bij de Commissie is ingediend 
onder de grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's in het kader van 
het ENI en het IPA, toegewezen aan de 
onder lid 1, onder a), vallende interne 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking waaraan de betrokken 
lidstaat deelneemt.

In 2015 en 2016 wordt de jaarlijkse 
bijdrage uit het EFRO voor de 
programma's in het kader van het ENI en 
het IPA waarvoor uiterlijk op 30 juni geen 
programma bij de Commissie is ingediend 
onder de grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's in het kader van 
het ENI en het IPA, toegewezen aan de 
onder lid 1, onder a), vallende interne of 
externe programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
waaraan de betrokken lidstaat deelneemt.
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Als er uiterlijk op 30 juni 2017 nog steeds 
programma's onder de 
grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's in het kader van 
het ENI en het IPA zijn die niet bij de 
Commissie zijn ingediend, wordt de 
volledige in lid 4 vermelde steun uit het 
EFRO voor de resterende jaren tot en met 
2020 toegewezen aan de onder lid 1, onder 
a), vallende interne programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
waaraan de betrokken lidstaat deelneemt.

Als er uiterlijk op 30 juni 2017 nog steeds 
programma's onder de 
grensoverschrijdende en 
zeebekkenprogramma's in het kader van 
het ENI en het IPA zijn die niet bij de 
Commissie zijn ingediend, wordt de 
volledige in lid 4 vermelde steun uit het 
EFRO voor de resterende jaren tot en met 
2020 toegewezen aan de onder lid 1, onder 
a), vallende interne of externe 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking waaraan de betrokken 
lidstaat deelneemt.

Or. en

Motivering

Er wordt voorgesteld deze bepaling uit te breiden, zodat de niet-benutte EFRO-steun ook kan 
worden gebruikt voor samenwerkingsacties in het kader van externe programma's.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dat geval wordt de in lid 4 vermelde 
steun uit het EFRO die overeenstemt met 
nog niet vastgelegde jaartranches, op 
verzoek van de betrokken lidstaat 
toegewezen aan de onder lid 1, onder a), 
vallende interne programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
waaraan die lidstaat deelneemt.

In dat geval wordt de in lid 4 vermelde 
steun uit het EFRO die overeenstemt met 
nog niet vastgelegde jaartranches, op 
verzoek van de betrokken lidstaat 
toegewezen aan de onder lid 1, onder a), 
vallende interne of externe programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
waaraan die lidstaat deelneemt.

Or. en

Motivering

Er wordt voorgesteld deze bepaling uit te breiden, zodat de niet-benutte EFRO-steun ook kan 
worden gebruikt voor samenwerkingsacties in het kader van externe programma's.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

a) maximaal vijf thematische doelstellingen 
worden geselecteerd voor elk programma 
voor grensoverschrijdende samenwerking;

Or. en

Motivering

In het huidige voorstel wordt onvoldoende rekening gehouden met de complexiteit van 
bepaalde uitdagingen waarmee grensregio's (bijv. beperkte toegankelijkheid van diensten van 
algemeen economisch belang) en gebieden voor transnationale samenwerking (bijv. 
demografische evoluties) worden geconfronteerd. Een verhoogde flexibiliteit bij de keuze van 
prioriteiten zal de regio's in staat stellen de meest geschikte maatregelen te treffen om 
gemeenschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maximaal vier thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor transnationale 
samenwerking;

b) maximaal vijf thematische 
doelstellingen worden geselecteerd voor 
elk programma voor transnationale 
samenwerking;

Or. en

Motivering

Zelfde motivering als voor amendement 12.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – letter a – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) integratie van grensoverschrijdende 
arbeidsmarkten, met inbegrip van 
grensoverschrijdende mobiliteit, 
gezamenlijke lokale 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
gezamenlijke opleiding (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit"); 

i) integratie van grensoverschrijdende 
arbeidsmarkten, met inbegrip van 
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, 
gezamenlijke lokale 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
gezamenlijke opleiding (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit"); 

Or. en

Motivering

De bevordering van algemene grensoverschrijdende mobiliteit moet een afzonderlijke 
investeringsprioriteit vormen. Zie hiervoor i ter).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – letter a – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) steun voor de oprichting van 
grensoverschrijdende diensten van 
algemeen economisch belang, of voor de 
verbetering van de toegang tot deze 
diensten (binnen de thematische 
doelstelling "bevordering van sociale 
insluiting en bestrijding van armoede");

Or. en

Motivering

Projecten die gezamenlijke diensten van algemeen belang beogen, met name op het gebied 
van gezondheidszorg, onderwijsfaciliteiten en spoeddiensten, hebben baat bij 
grensoverschrijdende oplossingen en schaalvergroting. Onder meer door de demografische 
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neergang in de Europese grensregio's zullen creatieve oplossingen in deze gebieden steeds 
belangrijker worden. 

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – letter a - punt i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) bevordering van 
grensoverschrijdende mobiliteit door een 
verbetering van de transportfaciliteiten en 
-verbindingen, met in dit verband ook een 
versterking van de grensstations en de 
capaciteitsopbouw aan de buitengrenzen, 
investeringen in grensoverschrijdende 
verbindingen waar deze ontbreken, 
harmonisering van uurregelingen en 
ticketsystemen, ook voor nieuwe 
transportverbindingen, wanneer deze in 
aanzienlijke mate bijdragen aan de 
economische en functionele ontwikkeling 
van het programmagebied (binnen de 
doelstelling "bevordering van duurzaam 
vervoer en opheffing van knelpunten in 
centrale netwerkinfrastructuren");

Or. en

Motivering

De bevordering van grensoverschrijdende mobiliteit en dus ook van transportfaciliteiten moet 
een van de investeringsprioriteiten van de programma's voor Europese territoriale 
samenwerking zijn, in het licht van de specifieke uitdagingen waarmee grensregio's worden 
geconfronteerd en van de gunstige impact die investeringen in het kader van deze prioriteit 
ook op het binnenland kunnen hebben.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – letter a – punt i quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i quater) investeringen in infrastructuur 
en gezamenlijk materieel, alsook in niet-
tastbare middelen voor multinationale 
onderzoeksprojecten, bevordering van 
energienetwerken, zoals intelligente 
netwerken, met het oog op de optimale 
aanwending van energiebronnen en 
tegelijkertijd op de krachtige economische 
en functionele ontwikkeling van het 
programmagebied (binnen de thematische 
doelstelling "versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
innovatie");

Or. en

Motivering

In grensoverschrijdende operationele programma's blijken technologisch onderzoek naar en 
kennis van de plaatselijke omstandigheden vaak cruciaal voor de verspreiding van beste 
praktijken over het hele programmagebied. Dit verklaart het belang van investeringen in 
tastbare en niet-tastbare infrastructuur. Samenwerkingsprogramma's kunnen de genoemde 
doelstellingen helpen verwezenlijken. Het Parlement pleit al langer voor meer coördinatie 
tussen de TEN-projecten, met name ten aanzien van transport, energie en 
grensoverschrijdende infrastructuur [A7-0222/2011].

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van de 

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: 
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institutionele capaciteit en een doelmatig 
openbaar bestuur").

i) ontwikkeling en uitvoering van 
macroregionale en zeebekkenstrategieën 
(binnen de thematische doelstelling 
"vergroting van de institutionele capaciteit 
en een doelmatig openbaar bestuur");
ii) aangaan van gemeenschappelijke 
uitdagingen in verband met 
demografische evoluties (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
sociale insluiting en bestrijding van 
armoede");
iii) voortzetting van de 
grensoverschrijdende samenwerking aan 
de zeegrenzen die niet onder programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
valt;

Or. en

Motivering

In overweging 17 wordt de voortzetting van de grensoverschrijdende samenwerking aan de 
zeegrenzen een investeringsprioriteit binnen de doelstelling grensoverschrijdende 
samenwerking genoemd.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) in het kader van interregionale 
samenwerking: 
i) verbetering van de doeltreffendheid van 
het cohesiebeleid door regio's en steden 
aan te sporen tot het uitwisselen van 
ervaringen, dit om de inhoud en de 
uitvoering van operationele programma's 
op punt te stellen;
ii) bevordering van de samenwerking 
tussen innovatieve onderzoekintensieve 
clusters en van uitwisselingen tussen 
onderzoekers en onderzoekinstellingen;
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Or. en

Motivering

Ten behoeve van de regio's van de Unie moet een mechanisme worden ingesteld om steun uit 
het EFRO aan externe beleidsinstrumenten zoals het ENI en het IPA te organiseren, ook als 
programma's voor externe samenwerking niet kunnen worden vastgesteld of moeten worden 
beëindigd. De Commissie moet ervoor zorgen dat dit mechanisme de organisatiestructuur van 
de externe en interne beleidsinstrumenten van de Unie verbetert, zodat het beleid optimaal 
rendeert.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de mechanismen die zorgen voor 
coördinatie tussen de fondsen, het Elfpo en 
het EFMZV en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de Europese 
Investeringsbank (EIB);

i) de mechanismen die zorgen voor meer
coördinatie tussen de fondsen, het Elfpo en 
het EFMZV en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, waaronder het ENI, het IPA 
en het Europees Ontwikkelingsfonds,
alsook met de Europese Investeringsbank 
(EIB), waarbij de nodige aandacht moet 
worden besteed aan de praktische 
uitvoeringsstructuur van de eventuele 
ENI-component in de programma's voor 
Europese territoriale samenwerking;

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter f – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een tabel waarin het voor de steun uit het 
EFRO beoogde bedrag van het totale 
financiële krediet overeenkomstig de 
artikelen 53, 110 en 111 van Verordening 
(EU) nr. /2012 [GV] per jaar is 

i) een tabel waarin het voor de steun uit het 
EFRO beoogde bedrag van het totale 
financiële krediet overeenkomstig de in
artikelen 53, 110 en 111 van Verordening 
(EU) nr. /2012 [GV] vastgestelde regels 
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gespecificeerd; betreffende de 
medefinancieringspercentages per jaar is 
gespecificeerd;

Or. en

Motivering

De verordening betreffende Europese territoriale samenwerking gaat niet uitvoerig in op alle 
relevante kwesties, maar biedt verwijzingen naar andere verordeningen. Dat bemoeilijkt de 
lezing en laat in sommige gevallen ruimte voor interpretatie. Artikel 7 omvat een lange reeks 
verwijzingen naar verordeningen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elk samenwerkingsprogramma bevat: 3. Waar nodig, bevat een
samenwerkingsprogramma:

Or. en

Motivering
De vraag of een bepaald samenwerkingsprogramma een beschrijving van de in dit artikel 
genoemde maatregelen moet bevatten, dient op het passende niveau te worden beantwoord.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Concrete acties in het kader van 
samenwerkingsprogramma's worden 
geselecteerd door het in artikel 41 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
bedoelde toezichtcomité.

1. Concrete acties in het kader van 
samenwerkingsprogramma's worden 
geselecteerd door het in artikel 41 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV] 
bedoelde toezichtcomité of door een aan 
dit comité rapporterende stuurgroep.

Or. en
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Motivering

In deze stuurgroep moeten ook andere personen dan de leden van het toezichtcomité, 
bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de regio's, kunnen zetelen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Eerstverantwoordelijke begunstigden 
zijn in een lidstaat gevestigd en enige 
begunstigden zijn in een lidstaat 
geregistreerd.

4. Eerstverantwoordelijke begunstigden 
zijn in een lidstaat gevestigd en enige 
begunstigden zijn in een lidstaat 
geregistreerd, tenzij anders 
overeengekomen tussen de lidstaten en de 
derde landen die aan het 
samenwerkingsprogramma deelnemen, 
waarbij hoe dan ook aan de vereisten 
inzake beheersverificaties en audits moet 
worden voldaan.

Or. en

Motivering

Een voorbeeld. In 35 à 40 partnerschappen fungeerden Noorse organisaties als hoofdpartner. 
Het is belangrijk dat nieuwe Noorse partners ook als hoofdpartner kunnen optreden.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6 % van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, maar mag niet minder zijn dan 
1 500 000 euro.

Het bedrag aan steun uit het EFRO dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, is 
beperkt tot 6 % van het totale bedrag dat 
aan een samenwerkingsprogramma wordt 
toegewezen, maar mag niet minder zijn dan 
1 800 000 euro.

Or. en
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Motivering

Het voorgestelde minimumbedrag voor technische bijstand (1,5 miljoen euro) is te laag om 
een degelijke uitvoering van de samenwerkingsprogramma's te waarborgen. Het houdt 
onvoldoende rekening met de complexiteit van een multinationale context en met de
geografische omvang van sommige programmagebieden. Aangezien een degelijke uitvoering 
van de programma's essentieel is, moet het nationale niveau meer armslag krijgen om de 
programmastructuren optimaal te doen functioneren.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De personeelskosten van een concrete actie 
kunnen worden berekend als een vast 
percentage, met een maximum van 15 %, 
van de directe kosten, met uitzondering van 
de personeelskosten, van die concrete actie.

In aanvulling op de regels betreffende de 
forfaitaire financiering van indirecte 
kosten, zoals deze zijn vastgesteld in 
artikel 58 van Verordening (EU) nr. 
[...]/2012 [GV], kunnen de 
personeelskosten van een concrete actie 
worden berekend als een vast percentage, 
met een maximum van 20 %, van de 
directe kosten, met uitzondering van de 
personeelskosten, van die concrete actie.

Or. en

Motivering

Doorgaans bedragen de personeelskosten 30 à 50 procent van de totale kosten van een 
project. Het auditaspect dat aan de projecten is verbonden, mag evenwel niet uit het oog 
worden verloren.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van artikel 113, 
leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [GV] wijzen de aan een 
samenwerkingsprogramma deelnemende 
lidstaten één enkele beheersautoriteit en 

1. Voor de toepassing van de in artikel
113, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 
nr. […]/2012 [GV] vastgestelde 
bepalingen betreffende de aanwijzing van 
autoriteiten wijzen de aan een 
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voor de toepassing van artikel 113, lid 4, 
van die verordening één enkele 
auditautoriteit aan die in dezelfde lidstaat 
gevestigd zijn.

samenwerkingsprogramma deelnemende 
lidstaten één enkele beheersautoriteit en 
voor de toepassing van artikel 113, lid 4, 
van die verordening één enkele 
auditautoriteit aan die in dezelfde lidstaat 
gevestigd zijn.

Or. en

Motivering

De verordening betreffende Europese territoriale samenwerking gaat niet uitvoerig in op alle 
relevante kwesties, maar biedt verwijzingen naar andere verordeningen. Dat bemoeilijkt de 
lezing en laat in sommige gevallen ruimte voor interpretatie. Artikel 7 omvat een lange reeks 
verwijzingen naar verordeningen.


