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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. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende specifieke bepalingen met betrekking tot het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling en de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid", en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0614),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 178, lid 1 en 349, lid 1 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de 
Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0328/2011),

– 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 25 april 20121,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 3 mei 20122;

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Begrotingscommissie, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en energie, 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 aan het Parlement indien de Commissie voornemens 
is ingrijpende wijzigingen in dit 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 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het EFRO moet bijdragen aan de 
Europa 2020-strategie en aldus verzekeren 
dat de steunverlening uit het EFRO zich 
sterker richt op de prioriteiten van de Unie.
Naargelang de categorie van regio's die 
steun ontvangen, zou de steunverlening uit 
het EFRO zich moeten richten op 
onderzoek en innovatie, het midden- en 
kleinbedrijf en het tegengaan van 
klimaatverandering. De mate waarin dit 
gebeurt moet rekening houden met het 
ontwikkelingsniveau van de regio en de 
specifieke behoeften van regio's waar het 
bbp per hoofd van de bevolking in de 
periode 2007-2013 minder dan 75% 
bedroeg van het gemiddelde bbp van de 
EU-25 tijdens de referentieperiode.

(5) Het EFRO moet bijdragen aan de 
Europa 2020-strategie en aldus verzekeren 
dat de steunverlening uit het EFRO zich 
sterker richt op de prioriteiten van de Unie.
Naargelang de categorie van regio's die 
steun ontvangen, zou de steunverlening uit 
het EFRO zich moeten richten op 
onderzoek en innovatie, informatie- en 
communicatietechnologieën, het midden-
en kleinbedrijf en het tegengaan van 
klimaatverandering. De mate waarin dit 
gebeurt moet rekening houden met het 
ontwikkelingsniveau van de regio en de 
specifieke behoeften van regio's waar het 
bbp per hoofd van de bevolking in de 
periode 2007-2013 minder dan 75% 
bedroeg van het gemiddelde bbp van de 
EU-25 tijdens de referentieperiode.

Or. en

Toelichting

Samenhang met amendement 16 en 17.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Synergieën tussen cohesiebeleid en 
beleid inzake onderzoek en innovatie, 
zoals neergelegd in Verordening (EU) nr. 
[...]/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad [...] tot vaststelling van Horizon 
2020 – Het strategische kader voor 
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onderzoek en innovatie (2014-2020)1 

('Horizon 2020'), moeten worden 
gewaarborgd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de inspanningen die nodig 
zijn om de "weg naar topkwaliteit" aan te 
leggen die kan leiden tot een bredere 
participatie in Horizon 2020.
_____________
1 PB L ...

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) 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.

(6) 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 
resultaat- en outputindicatoren.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het kader van de duurzame stedelijke 
ontwikkeling wordt het noodzakelijk 
geacht steun te verlenen aan geïntegreerde 
maatregelen om de economische, 

(7) In het kader van de duurzame stedelijke 
ontwikkeling wordt het noodzakelijk 
geacht steun te verlenen aan geïntegreerde 
maatregelen om de economische, 
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ecologische, klimatologische en sociale 
uitdagingen aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden worden 
geconfronteerd, en een procedure vast te 
leggen voor het opstellen van de lijst van 
steden waarvoor dergelijke maatregelen 
gelden en de voor dergelijke maatregelen 
gereserveerde financiële toewijzing.

ecologische, klimatologische, 
demografische en sociale uitdagingen aan 
te pakken waarmee stedelijke gebieden 
worden geconfronteerd, en een procedure 
vast te leggen voor het selecteren van
functionele stedelijke gebieden waarvoor 
dergelijke maatregelen gelden en de voor 
dergelijke maatregelen gereserveerde 
financiële toewijzing.

Or. en

Toelichting

Samenhang met amendement 43.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voortbouwend op de ervaringen met 
en de sterke punten van de opneming van 
maatregelen op het gebied van duurzame 
stedelijke ontwikkeling in operationele 
programma's die gedurende de periode 
2007-2013 worden gesteund door het 
EFRO, moet op Unieniveau een volgende 
stap worden gezet in de vorm van het 
opzetten van een platform voor stedelijke 
ontwikkeling.

Schrappen

Or. en

Toelichting

Samenhang met amendement 48 - 51.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op de uniforme uitvoering 
van deze richtlijn moet de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden krijgen met 
betrekking tot de lijst van steden die aan 
het stedelijke ontwikkelingsplatform 
zullen deelnemen. Die bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren,

(13) Met het oog op de uniforme uitvoering 
van deze richtlijn moet de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden krijgen met 
betrekking tot de lijst van 
gemeenschappelijke indicatoren. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren,

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EFRO levert een bijdrage aan de 
financiering van steun ten behoeve van de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang door het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden via steun aan de 
ontwikkeling en de structurele aanpassing 
van regionale economieën, met inbegrip 
van de omschakeling van 
industriegebieden met afnemende 
economische activiteit en regio's met een 
achterstand.

Het EFRO levert een bijdrage aan de 
financiering van steun ten behoeve van de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang door het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden via steun aan de 
ontwikkeling en de structurele aanpassing 
van regionale economieën, met inbegrip 
van de omschakeling van 
industriegebieden met afnemende 
economische activiteit, regio's met een 
achterstand, en regio’s die zich 
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geconfronteerd zien met demografische 
problemen en belemmeringen.

Or. en

Toelichting

De Europese Unie heeft te maken met nooit eerder voorgekomen demografische 
veranderingen (een vergrijzende bevolking, lage geboortecijfers, migratie). Dit is een 
uitdaging voor zowel de economie als de gezondsheids- en sociale diensten; het heeft 
bovendien een bijzonder effect op de Europese regio’s en steden. In het licht van deze 
uitdagingen is het van belang dat het bestaande beleid wordt aangepast om beter in te kunnen 
springen op de toenemende behoeften op regionaal en lokaal niveau in dit opzicht.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 - letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) productieve investeringen die bijdragen 
tot het creëren en het behoud van duurzame 
werkgelegenheid, via directe steun aan 
investeringen in het midden- en 
kleinbedrijf (mkb);

(a) productieve investeringen die bijdragen 
tot het creëren en het behoud van duurzame 
werkgelegenheid, in het bijzonder via 
directe steun aan investeringen in het 
midden- en kleinbedrijf (mkb);

Or. en

Toelichting

Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de grootste bron van banen in de EU. Het 
Europees beleid is daarom gericht op het creëren van betere omstandigheden voor kmo’s 
door middel van ondersteuning van het bedrijfsleven. De aanname dat grotere 
ondernemingen geen ondersteuning nodig hebben om de problemen te boven te komen, met 
name in het vijandige ondernemingsklimaat dat is ontstaan door de huidige crisis, kan echter 
een averechts effect op kmo’s hebben vanwege de veelvormige onderlinge afhankelijkheid 
tussen beide soorten ondernemingen. Om die reden moeten grotere ondernemingen, zo lang 
zij samenwerken met kmo’s, niet worden uitgesloten van financiering.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen in infrastructuur die 
basisdiensten aan de burger levert op het 
gebied van energie, milieu, vervoer en 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT);

(b) investeringen in toegankelijke 
infrastructuur die basisdiensten aan de 
burger levert op het gebied van energie, 
milieu, vervoer en informatie- en 
communicatietechnologie (ICT);

Or. en

Toelichting

Het amendement is bedoeld om de non-discriminatie van ongeacht welke groep mensen, in 
het bijzonder ouderen en gehandicapten, te waarborgen met betrekking tot de toegang tot 
diensten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) investeringen in sociale, gezondheids-
en onderwijsinfrastructuur;

(c) investeringen in toegankelijke sociale, 
gezondheids, onderwijs-, culturele, sport-
en toeristische infrastructuur;

Or. en

Toelichting

Het doel van dit amendement is om de non-discriminatie van ongeacht welke groep mensen, 
in het bijzonder ouderen en gehandicapten, te waarborgen met betrekking tot de toegang tot 
diensten. Met het amendement wordt bovendien het toepassingsgebied van steunverlening 
uitgebreid door drie sectoren te introduceren die van essentieel belang zijn voor de Europese 
burgers en de economie.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 - letter d - punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) vorming van netwerken, 
samenwerking en uitwisseling van 
ervaringen tussen regio's, steden en 
betrokken sociale, economische en 
ecologische actoren;

(iv) vorming van netwerken, 
samenwerking en uitwisseling van 
ervaringen tussen lokale en regionale 
autoriteiten en betrokken sociale, 
economische en ecologische actoren;

Or. en

Toelichting

Netwerken vormen, samenwerken en ervaringen uitwisselen hebben ook betrekking op andere 
autoriteiten dan regio’s en steden; de term "lokale en regionale autoriteiten" omvat deze 
allemaal en benadrukt de rol van spelers en niet de gemeenschappen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 - letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) ontwikkeling van financiële 
instrumenten als leningen, garanties en 
aandelen en andere vormen van 
revolverende steunverlening, als bepaald 
in artikel 32 van Verordening (EU) nr. 
[...]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening];

Or. en

Toelichting

Het belang van revolverende financiële instrumenten neemt toe, met name gezien de beperkte 
beschikbare financiering en de druk wat betreft het meest doeltreffende gebruik van 
beschikbare middelen. Het EFRO is de belangrijkste bron van steunverlening voor financiële 
instrumenten wat betreft cohesiebeleid. Het amendement introduceert een nieuwe categorie 
steunverlening om de rol van financiële instrumenten binnen het toepassingsgebied van 
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steunverlening van het fonds te benadrukken.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In meer ontwikkelde regio's ondersteunt 
het EFRO geen investeringen in 
infrastructuur die basisdiensten aan de 
burger levert op het gebied van milieu, 
vervoer en ICT.

Schrappen

Or. en

Toelichting

Infrastructuren die basisdiensten aanbieden op het gebied van milieu, vervoer en ICT 
uitsluiten van steunverlening geeft de huidige situatie in Europese regio’s niet goed weer en 
houdt geen rekening met de voorkomende behoeften en eventuele moeilijkheden om deze 
behoeften die zijn ontstaan door de huidige crisis aan te pakken. Bovendien zou een dergelijke 
uitsluiting een schadelijk effect hebben op de verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen. Teneinde het ontwikkelingspotentieel in heel Europa niet te belemmeren, 
zouden meer ontwikkelde regio’s ook in aanmerking moeten komen voor steunverlening in dit 
verband, zolang dit bedoeld is voor de financiering van kleinschalige infrastructuur.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 2 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen in installaties die vallen 
onder Richtlĳn 2003/87/EG;

(b) investeringen die de realisering 
beogen van de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen in installaties 
die vallen onder bijlage I van Richtlijn 
2003/87/EG met uitzondering van 
stadsverwarming en -koeling, en 
warmtekrachtinstallaties;

Or. en
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Toelichting

De volledige uitsluiting van het toepassingsgebied van steunverlening van investeringen om 
de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in ETS-installaties zou een beperking inhouden
voor het potentieel van energiebesparing in verband met het upgraden van netwerken in 
stadsverwarming en –koeling en warmtekrachtkoppelingscentrales. Het zou bovendien 
investeringen uitsluiten die een van de basisdiensten aan burgers aanbieden. Bovendien 
zouden lidstaten de mogelijkheid krijgen een keuze te maken uit structuurfondsen en 
inkomsten uit ETS (waarvan 50% gebruikt zou moeten worden voor het tegengaan van 
klimaatverandering en voor aanpassingsprojecten) voor de financiering van koolstofarme 
investeringen zoals in de programmeringsperiode 2007-2013.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 2 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de productie, verwerking en afzet van 
tabak en tabaksproducten;

Schrappen

Or. en

Toelichting

Hoewel de tabaksector niet door de EU gesteund zou moeten worden, is de uitsluiting van 
slechts één marktsegment waar de Europese Unie niet positief tegenover staat niet 
aanvaardbaar.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - lid 1 - letter a - punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) wordt ten minste 80% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in de punten 1, 3 en 4 
van artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening] omschreven thematische 
doelstellingen; en

(i) wordt ten minste 70% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in de punten 1, 2, 3 en 4 
van artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening] omschreven thematische 
doelstellingen; en
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Or. en

Toelichting

Thematische concentratie die 80% vereist van de middelen die gericht zijn op drie 
thematische doelstellingen zou de mogelijkheid van lidstaten en regio's om hun programma’s 
af te stemmen op specifieke territoriale behoeften zeer sterk beperken. De afname van de 
verplichte quota van de gereserveerde middelen en de toevoeging van één thematische 
doelstelling staan garant voor meer flexibiliteit.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - lid 1 - letter b - punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) wordt ten minste 50% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in de punten 1, 3 en 4 
van artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening] omschreven thematische 
doelstellingen;

(i) wordt ten minste 40% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in de punten 1, 2, 3 en 
4 van artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening] omschreven thematische 
doelstellingen;

Or. en

Toelichting

Thematische concentratie die 50% vereist van de middelen die gericht zijn op drie 
thematische doelstellingen zou de mogelijkheid van lidstaten en regio's om hun programma’s 
af te stemmen op specifieke territoriale behoeften zeer sterk beperken. De afname van de 
verplichte quota van de gereserveerde middelen en de toevoeging van één thematische 
doelstelling staan garant voor meer flexibiliteit.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - lid 1 - letter b - punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) wordt ten minste 6% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 

(ii) wordt ten minste 10% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
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gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling.

gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling.

Or. en

Toelichting

In samenhang met amendement 26, waarin de koolstofarme vervoerssystemen en stedelijke 
mobiliteit in de thematische doelstelling zijn vervat als uiteengezet in punt 4 van artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de gemeenschappelijke verordening], zouden de verplichte 
quota voor aan energie-efficiëntie gerelateerde investeringen moeten worden aangepast.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van punt a), i), wordt in
regio's waar het bbp per hoofd van de 
bevolking in de periode 2007-2013 minder 
dan 75% bedroeg van het gemiddelde bbp 
van de EU-25 tijdens de referentieperiode, 
maar die in de periode 2014-2020 in 
aanmerking komen als overgangsregio's of 
meer ontwikkelde regio's in de zin van 
artikel 82, lid 2, onder b) en c), van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening], ten 
minste 60% van de totale EFRO-middelen 
op nationaal niveau toegewezen aan elk 
van de in de punten 1, 3 en 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen.

Punt b) van dit artikel is ook van 
toepassing op regio's waar het bbp per 
hoofd van de bevolking in de periode 
2007-2013 minder dan 75% bedroeg van 
het gemiddelde bbp van de EU-25 tijdens 
de referentieperiode, maar die in de periode 
2014-2020 in aanmerking komen als 
overgangsregio's of meer ontwikkelde 
regio's in de zin van letter b) en c) van 
artikel 82, lid 2 van Verordening (EU) nr. [ 
]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening].

Or. en

Toelichting

Afbouwregio’s zouden vanwege hun speciale, nieuwe status en ingewikkelde behoeften wat 
betreft de thematische concentratie op dezelfde manier moeten worden behandeld als minder 
ontwikkelde regio’s.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bevordering van bedrijfsinvesteringen 
in O&I, de ontwikkeling van producten en 
diensten, de overdracht van technologie, 
sociale innovatie en toepassingen voor 
overheidsdiensten, de stimulering van de 
vraag, het opzetten van netwerken, clusters 
en open innovatie door middel van slimme 
specialisatie;

(b) bevordering van bedrijfsinvesteringen 
in O&I, de ontwikkeling van producten en 
diensten, de overdracht van technologie, 
sociale innovatie, culturele en creatieve 
industrie, toepassingen voor 
overheidsdiensten, de stimulering van de 
vraag, het opzetten van netwerken, clusters 
en open innovatie door middel van slimme 
specialisatie;

Or. en

Toelichting

Cultuur wordt beschouwd als een belangrijke factor voor economische ontwikkeling en de 
aantrekkelijkheid van Europese regio's en steden. De Europese culturele en creatieve sector 
is een van de belangrijkste bronnen van dynamiek voor de Europese economie. Deze sector is 
de afgelopen jaren sneller gegroeid dan de meeste andere sectoren en heeft het potentieel om 
creativiteit, innovatie en ondernemerschap te genereren over een brede waaier van 
activiteiten. In dat opzicht kan cultuur worden gezien als een katalysator voor creativiteit en 
innovatie in de context van de Europa 2020-strategie.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 1 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) passende verbanden en synergieën 
met Horizon 2020 tot stand brengen;

Or. en

Toelichting

Het EFRO en Horizon 2020 delen in grote mate de doelstellingen op het gebied van 
onderzoek en innovatie, maar hebben een andere focus en volgen een andere methodologie.
De totstandbrenging van verbanden en synergieën tussen beide instrumenten zou een bijdrage 
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leveren aan de verwezenlijking van het vlaggenschipinitiatief voor slimme groei van de 
Europa 2020-doelstellingen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 2 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het versterken van ICT-toepassingen 
voor e-overheid, e-leren, e-insluiting en e-
gezondheid;

(c) het versterken van ICT-toepassingen 
voor e-overheid, e-leren, e-cultuur, e-
insluiting en e-gezondheid;

Or. en

Toelichting

Cultuur wordt beschouwd als een belangrijke factor voor economische ontwikkeling en de 
aantrekkelijkheid van Europese regio's en steden. De Europese culturele en creatieve sector 
is een van de belangrijkste bronnen van dynamiek voor de Europese economie en zou op het 
gebied van ICT ook moeten worden ondersteund.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 3 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ontwikkeling van nieuwe 
bedrijfsmodellen voor het mkb, met name 
met het oog op internationalisering;

(b) ontwikkeling en uitvoering van nieuwe 
bedrijfsmodellen voor het mkb, met name 
met het oog op internationalisering;

Or. en

Toelichting

De ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen zou niet beperkt moeten worden tot nieuw 
opgerichte kmo’s.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 4 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het bevorderen van energie-efficiëntie 
en het gebruik van hernieuwbare energie in 
het mkb;

(b) het bevorderen van energie-efficiëntie 
en het gebruik van hernieuwbare energie in 
bedrijven, ongeacht de omvang van het 
bedrijf;

Or. en

Toelichting

Alle ondernemingen, ongeacht hun omvang, zouden moeten worden aangemoedigd gebruik te 
maken van hernieuwbare energie en zich in te spannen energie op efficiënte wijze te 
gebruiken. Dit zou bijdragen aan de verwezenlijking van de Europa 2020-doelen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 4 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het ondersteunen van energie-efficiëntie 
en het gebruik van hernieuwbare energie in 
openbare infrastructuur en in de 
huisvestingsector;

(c) het ondersteunen van energie-efficiëntie 
en het gebruik van hernieuwbare energie in 
openbare infrastructuur, historische 
gebouwen en in de huisvestingsector;

Or. en

Toelichting

Ongeacht wiens eigendom historische gebouwen zijn, zouden energie-efficiëntie en het 
gebruik van hernieuwbare energie in dit soort gebouwen ondersteund moeten worden, daar 
deze gebouwen deel uitmaken van het culturele erfgoed van Europa en een speciale 
behandeling vereisen.
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 4 - letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het ontwikkelen van 
milieuvriendelijke en koolstofarme 
vervoerssystemen, en het bevorderen van 
duurzame stedelijke mobiliteit;

Or. en

Toelichting

Vervoer is, met name in stedelijke gebieden, een van de belangrijkste sectoren die bijdragen 
aan de overgang naar een koolstofarme economie en zou daarom in deze thematische 
doelstelling moeten worden opgenomen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 4 - letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) de energie-efficiëntie verbeteren en 
de energiezekerheid vergroten door 
transmissie- en distributienetwerken voor 
elektriciteit, aardgas en olie, en de 
infrastructuur voor aardgas- en 
olieopslag, alsook de LNG-infrastructuur 
te bouwen en te moderniseren;

Or. en

Toelichting

Het bouwen en moderniseren van transmissie- en distributienetwerken en de 
opslaginfrastructuur zouden aanzienlijk kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de 
Europa 2020-energiedoelen.
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 6 - inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

bescherming van het milieu en bevordering 
van efficiënte omgang met hulpbronnen:

behoud en bescherming van het milieu en 
bevordering van een efficiënte omgang met 
hulpbronnen;

Or. en

Toelichting

Dit amendement zorgt voor meer coherentie in de tekst en past de tekst van het artikel aan 
aan de in het Verdrag gebruikte formulering.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 6 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aanpakken van de grote behoeften 
aan investeringen in de afvalsector, om te 
voldoen aan de vereisten van het 
milieuacquis;

(a) investeringen in de afvalsector, onder 
meer om te voldoen aan de vereisten van 
het milieuacquis;

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 6 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanpakken van de grote behoeften 
aan investeringen in de watersector, om te 
voldoen aan de vereisten van het 

(b) investeringen in de watersector, onder 
meer, om te voldoen aan de vereisten van 
het milieuacquis;
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milieuacquis;

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 6 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het beschermen, bevorderen en 
ontwikkelen van het cultureel erfgoed;

(c) het beschermen, bevorderen en 
ontwikkelen van het natuurlijk en 
cultureel erfgoed;

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - lid 6 - letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) innovatieve technologieën 
bevorderen om de luchtverontreiniging te 
verminderen;

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 6 - letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) maatregelen tot verbetering van het 
stadsmilieu, met inbegrip van de sanering 
van oude bedrijfsterreinen en de 

(e) maatregelen tot verbetering van het 
stadsmilieu, met inbegrip van de
revitalisering van steden, de sanering van 



PR\900292NL.doc 23/39 PE487.951v03-00

NL

vermindering van de 
luchtverontreiniging;

oude bedrijfsterreinen, het herstel van 
vervuilde terreinen en het herstel van 
culturele infrastructuur;

Or. en

Toelichting

De specificering van de genoemde acties moet benadrukken hoe belangrijk deze acties zijn 
voor het verwijderen van hindernissen voor de economische ontwikkeling.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 7 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het ontwikkelen van milieuvriendelijke 
en koolstofarme vervoerssystemen, en het 
bevorderen van duurzame stedelijke 
mobiliteit;

Schrappen

Or. en

Toelichting

Samenhang met amendement 26.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - lid 7 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het ontwikkelen van een fijnmazig, 
kwalitatief hoogwaardig en interoperabel 
spoorwegsysteem;

(d) het ontwikkelen en herstellen van een 
fijnmazig, kwalitatief hoogwaardig en 
interoperabel spoorwegsysteem;

Or. en
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Toelichting

Het herstellen van de bestaande infrastructuur door middel van upgrading zou de capaciteit 
ervan verhogen en zou hetzelfde eindresultaat hebben en dezelfde bijdrage aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen hebben als de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - lid 7 - letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) milieuvriendelijke binnenlandse 
wateren en zeevervoerssystemen 
ontwikkelen;

Or. en

Toelichting

Vervoer over water biedt enorme mogelijkheden als het gaat om het waarborgen van 
duurzaam, energie-efficiënt en milieuvriendelijk vervoer in Europa en zou om die reden ook 
voor steun uit het EFRO in aanmerking moeten komen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 8 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het ontwikkelen van starterscentra en 
investeringssteun voor het werken als 
zelfstandige en bij het opzetten van een 
bedrijf;

(a) het steunen van de ontwikkeling van 
starterscentra en investeringssteun voor het 
werken als zelfstandige en bij het opzetten 
van een bedrijf;

Or. en
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 8 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) initiatieven voor lokale ontwikkeling en 
steun voor de structuur voor lokale 
dienstverlening met het oog op het 
scheppen van nieuwe banen, wanneer 
dergelijke acties buiten de werkingssfeer 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [ESF] 
vallen;

(b) steun bieden aan initiatieven voor 
lokale ontwikkeling en steun voor de 
structuur voor lokale dienstverlening met 
het oog op het scheppen van nieuwe banen, 
wanneer dergelijke acties buiten de 
werkingssfeer van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [ESF] vallen;

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 9 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) investeringen in de gezondheids- en 
sociale infrastructuur die bijdragen tot de 
nationale, regionale en lokale 
ontwikkeling, het verminderen van 
ongelijkheden wat de gezondheidsstatus 
betreft en de overgang van institutionele 
naar gemeenschapsgerichte diensten;

(a) investeringen in de gezondheids- en 
sociale infrastructuur die bijdragen tot de 
nationale, regionale en lokale 
ontwikkeling, het verminderen van 
ongelijkheden wat de gezondheidsstatus 
betreft en de overgang van institutionele 
naar gemeenschapsgerichte en 
gezinsgerichte diensten;

Or. en

Toelichting

Het gebruik van structuurfondsen voor de deïnstitutionalisering van sociale infrastructuur is 
een van de aanbevelingen die gedaan worden in het verslag van de Europese Commissie van 
de ad-hocgroep van deskundigen inzake de overgang van institutionele naar 
gemeenschapsgerichte diensten. Gezinsgerichte diensten kunnen evenals 
gemeenschapsgerichte diensten geïndividualiseerde steun bieden.
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 9 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) steun voor fysieke en economische 
sanering van achtergestelde stedelijke en 
rurale gemeenschappen;

(b) steun voor fysieke, economische en 
sociale sanering van achtergestelde 
gemeenschappen in stedelijke en rurale 
gebieden;

Or. en

Toelichting

Het amendement is erop gericht de tenuitvoerlegging van de geïntegreerde aanpak te 
vergemakkelijken.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - punt 9 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) investeren in cultuur, het cultureel 
erfgoed beschermen en digitaliseren, 
cultuuronderwijs versterken dat erop 
gericht is ongelijkheden met betrekking 
tot de toegang tot cultuur te doen 
afnemen, en het sociaal kapitaal 
verhogen;

Or. en

Toelichting

Zoals aangegeven in het "Onderzoek naar de bijdragen van cultuur aan de lokale en 
regionale ontwikkeling – Inzicht in de structuurfondsen" van de Commissie, zijn op cultuur 
gebaseerde projecten niet alleen in staat om de structurele omstandigheden van regio’s met 
een achterstand te verbeteren, maar dragen zij ook rechtstreeks bij aan het 
concurrentievermogen en de schepping van banen. Om die reden kunnen op cultuur 
gebaseerde initiatieven een groot deel van de economische, sociale en territoriale 
doelstellingen van het cohesiebeleid verwezenlijken.
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 24, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] wordt, 
indien van toepassing, gebruikgemaakt 
van de in de bijlage bij deze verordening 
beschreven gemeenschappelijke 
indicatoren. Voor de gemeenschappelijke 
indicatoren bedragen de uitgangswaarden 
nul en worden cumulatieve streefdoelen 
voor 2022 bepaald.

Overeenkomstig artikel 24, lid 3, van 
Verordening (EU) nr, […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] zal de 
Commissie de lijst van 
gemeenschappelijke indicatoren bij 
uitvoeringshandeling vaststellen. Deze 
uitvoeringshandeling wordt goedgekeurd 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 2 
bedoelde onderzoeksprocedure. Voor de 
gemeenschappelijke indicatoren bedragen 
de uitgangswaarden nul en worden 
cumulatieve streefdoelen voor 2022 
bepaald.

Or. en

Toelichting

De gemeenschappelijke indicatoren zouden vanwege hun technische aard geen deel moeten 
uitmaken van een wetstekst. Het opnemen van de gemeenschappelijke indicatoren in de 
bijlage van de verordening zou kunnen worden opgevat als het goedkeuren van bepaalde 
voorbeelden van uitgaven, wat niet wenselijk is.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het EFRO ondersteunt in het kader van 
operationele programma's de duurzame 
stedelijke ontwikkeling door middel van 
strategieën die geïntegreerde maatregelen 
behelzen om de economische, ecologische, 
klimatologische en sociale uitdagingen 
waarmee stedelijke gebieden worden 

1. Het EFRO ondersteunt de duurzame 
stedelijke ontwikkeling door middel van 
strategieën die geïntegreerde maatregelen 
behelzen om de economische, ecologische, 
klimatologische, demografische en sociale 
uitdagingen waarmee stedelijke gebieden 



PE487.951v03-00 28/39 PR\900292NL.doc

NL

geconfronteerd, aan te pakken. worden geconfronteerd, aan te pakken.

Or. en

Toelichting

Samenhang met amendement 7.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Duurzame stedelijke ontwikkeling 
vindt plaats met behulp van een specifiek 
operationeel programma, een specifieke 
prioritaire as overeenkomstig artikel 87, 
lid 1 van Verordening (EU) nr. [...]/2012 
[de gemeenschappelijke verordening], of 
door middel van de geïntegreerde 
territoriale investeringen bedoeld in 
artikel 99 van Verordening (EU) nr. 
[...]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening].

Or. en

Toelichting

Om de specifieke territoriale situatie zo goed mogelijk weer te geven en tegelijkertijd de vorm 
van het beheer van financiering te kiezen, en om de voortzetting mogelijk te maken van beheer 
dat in het verleden succesvol is gebleken, zou het mogelijk moeten zijn om duurzame 
stedelijke ontwikkeling ook te laten plaatsvinden via een specifiek operationeel programma of 
een specifieke prioritaire as.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat stelt in zijn 2. Rekening houdend met zijn specifieke 
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partnerschapscontract een lijst op van 
steden waar geïntegreerde maatregelen 
voor duurzame stedelijke ontwikkeling 
moeten worden uitgevoerd en een 
indicatieve jaarlijkse toewijzing voor deze 
maatregelen op nationaal niveau.

territoriale situatie stelt elke lidstaat in zijn 
partnerschapscontract, zoals bepaald in 
artikel 13 van Verordening (EU) nr. 
[...]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening], een lijst op van criteria voor 
de selectie van functionele stedelijke 
gebieden waar geïntegreerde maatregelen 
voor duurzame stedelijke ontwikkeling 
moeten worden uitgevoerd en een 
indicatieve jaarlijkse toewijzing voor deze 
maatregelen op nationaal niveau.

Ten minste 5% van de op nationaal niveau 
toegewezen EFRO-middelen wordt 
bestemd voor geïntegreerde maatregelen 
voor duurzame stedelijke ontwikkeling 
waarvan het beheer is gedelegeerd aan de 
steden via de geïntegreerde territoriale 
investeringen bedoeld in artikel 99 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening].

2 bis. Ten minste 5% van de op nationaal 
niveau toegewezen EFRO-middelen wordt 
bestemd voor geïntegreerde maatregelen 
voor duurzame stedelijke ontwikkeling in 
functionele stedelijke gebieden waarvan 
het beheer is gedelegeerd aan de steden of 
aan andere bestaande lichamen die 
functionele stedelijke gebieden beheren 
overeenkomstig artikel 113, lid 6 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] of, 
indien van toepassing, overeenkomstig 
artikel 113, lid 7 van Verordening (EU) 
nr. [...]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening]. Het bedrag wordt 
opgenomen in het partnerschapscontract.

Or. en

Toelichting

De opneming van een vastgestelde lijst van in aanmerking komende gebieden in het 
partnerschapscontract zou een diepgaand onderzoek gevolgd door een eerlijke 
selectieprocedure vereisen, wat tijdrovend is. Het opstellen van een lijst met criteria is in dit 
stadium veel verstandiger. Teneinde de hoge meerwaarde van de nieuwe vorm van de 
stedelijke dimensie te waarborgen, moeten de geïntegreerde acties voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling, indien van toepassing, niet alleen op steden gericht worden. De ingevoerde 
term "functionele stedelijke gebieden", die door de lidstaten nader gedefinieerd moet worden 
in de nationale context, verbreedt het spectrum van de betreffende gebieden, te weten steden 
of stadsdelen, steden en hun omgeving (platteland, buitenwijken), agglomeraties, enz.

Met het oog op de samenhang met amendement 44 moet worden verduidelijkt dat de kern van 
de nieuwe stedelijke dimensie bestaat uit de delegatie van het beheer van de middelen naar 
een stad of een bestaand lichaam dat functionele stedelijke gebieden beheert, die, als de 
delegatie voltooid is, de vorm van een algemene subsidie kan aannemen.
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De taken die moeten worden 
gedelegeerd aan een stad of aan een 
bestaand lichaam dat een functioneel 
stedelijk gebied beheert, worden 
overeengekomen tussen de stad en de 
beheersautoriteit. Deze delegatie heeft ten 
minste betrekking op de taken in verband 
met de selectie van acties. De 
beheersautoriteit behoudt zich het recht 
voor nog een laatste keer te controleren of 
acties in aanmerking komen alvorens ze 
goed te keuren.

Or. en

Toelichting

Het is noodzakelijk om het aan de beheersautoriteit over te laten om in overleg met de stad of 
het bestaande lichaam dat het functionele stedelijke gebied beheert te bepalen op welk niveau 
de delegatie plaatsvindt.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Indien nodig moeten 
mechanismen ter versterking van 
bestaande en bevordering van nieuwe 
koppelingen tussen stedelijke gebieden en 
het platteland worden gesteund teneinde 
de factoren voor interconnectie te 
versterken die van invloed zijn op de 
ontwikkeling van elke regio, waarbij ook 
de complementariteit van de GSK-fondsen 
gewaarborgd wordt.
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Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – opschrift en titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Schrappen
Platform voor stedelijke ontwikkeling

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zet in overeenstemming 
met artikel 51 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening] een platform voor stedelijke 
ontwikkeling op ter bevordering van de 
capaciteitsopbouw, de vorming van 
netwerken tussen steden en het uitwisselen 
van ervaringen met betrekking tot stedelijk 
beleid op Unieniveau op gebieden die 
verband houden met de 
investeringsprioriteiten van het EFRO en 
duurzame stedelijke ontwikkeling.

2 quinquies. De Commissie bevordert de 
capaciteitsopbouw, de vorming van 
netwerken tussen steden en het uitwisselen 
van ervaringen met betrekking tot stedelijk 
beleid op Unieniveau op gebieden die 
verband houden met de 
investeringsprioriteiten van het EFRO en 
duurzame stedelijke ontwikkeling.

2 sexies. De Commissie maakt gebruik 
van de bestaande programma’s en 
lichamen ter vergemakkelijking van de 
capaciteitsopbouw, de vorming van 
netwerken en de uitwisseling van
ervaringen als omschreven in lid 2) 
quinquies.
(de leden 2) quinquies en 2) sexies worden 
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opgenomen in artikel 7.)

Or. en

Toelichting

De oprichting van een nieuw lichaam ter vergemakkelijking van de capaciteitsopbouw, de 
vorming van netwerken en de uitwisseling van ervaringen is niet nodig, aangezien er reeds 
verschillende programma’s en lichamen bestaan die met succes kunnen worden gebruikt om 
deze taak tot een goed einde te brengen.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen op basis van de in 
de partnerschapscontracten opgestelde 
lijsten een lijst op van steden die 
deelnemen aan het platform. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld in overeenkomstig de 
adviesprocedure als bedoeld in artikel 14, 
lid 2.

Schrappen

De lijst bevat maximaal 300 steden, en 
maximaal 20 steden per lidstaat. De 
steden worden gekozen op basis van de 
volgende criteria:
(a) bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de bijzonderheden van de 
nationale stedelijke systemen;
(b) het bestaan van een strategie voor 
geïntegreerde maatregelen om de 
economische, ecologische, 
klimatologische en sociale uitdagingen 
waarmee stedelijke gebieden worden 
geconfronteerd, aan te pakken.

Or. en
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Toelichting

Samenhang met amendement 48 en 49.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het platform ondersteunt ook de 
vorming van netwerken tussen alle steden 
die op initiatief van de Commissie 
innovatieve acties ondernemen.

2 septies. De Commissie ondersteunt ook 
de vorming van netwerken tussen alle 
steden die op initiatief van de Commissie 
innovatieve acties ondernemen.
(lid 2) septies wordt opgenomen in artikel 
7.)

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 13 gedelegeerde handelingen vast 
met betrekking tot procedures voor de 
selectie en uitvoering van innovatieve 
acties.

3. De Commissie krijgt bevoegdheid om
overeenkomstig artikel 13 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen houdende 
gedetailleerde regels aangaande 
procedures voor de selectie en uitvoering 
van innovatieve acties.

Or. en
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Alle in de ultraperifere gebieden 
opgezette ondernemingen kunnen 
profiteren van de specifieke extra 
toewijzing en van elke andere productieve 
investering die uit het EFRO wordt 
gefinancierd.

Or. en

Toelichting

Rekening houdend met het specifieke ondernemersklimaat en de gevolgen van de toepassing 
van de Europese definitie van kmo’s in de ultraperifere gebieden, dient te worden benadrukt 
dat alle soorten ondernemingen in aanmerking moeten komen voor steunverlening teneinde 
het grootst mogelijke ontwikkelingspotentieel in deze regio’s te steunen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 9, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Een besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
vermelde bevoegdheid. Het besluit treedt 
in werking op de dag volgend op de 
bekendmaking van het besluit in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een latere datum die in het besluit wordt 
vermeld. Het laat de geldigheid van alle 
reeds van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 9, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Een besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
vermelde bevoegdheid. Het besluit wordt 
van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van alle reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en
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Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 4 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.

2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 5 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Annex

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze bijlage wordt geschrapt.

Or. en

Toelichting

Samenhang met amendement 42.
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TOELICHTING

Deze verordening bevat bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006. De gemeenschappelijke regels met 
betrekking tot het EFRO zijn opgenomen in een overkoepelende verordening: verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds 
voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, die 
onder het gemeenschappelijk strategisch kader vallen, en algemene bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds (de gemeenschappelijke verordening – gv).

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling beoogt versterking van de economische, 
sociale en territoriale cohesie van de Europese Unie via het opheffen van onevenwichtigheden 
tussen de regio's. In de voorgestelde verordening wordt bijzondere aandacht besteed aan de 
bijdrage van het EFRO aan de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, die gerealiseerd 
moet worden door de steun de richten op een beperkt aantal thematische doelstellingen, die 
nader worden toegelicht in investeringsprioriteiten. Drie thematische doelstellingen zijn door 
hun bijzondere belang voor groei en in overeenstemming met het voorstel van de Commissie 
verplicht: onderzoek en ontwikkeling en innovatie, de verbetering van het 
concurrentievermogen van kmo's en de overgang naar een koolstofarme economie. In de meer 
ontwikkelde regio’s zou 80% van de financiering uit het EFRO geïnvesteerd moeten worden 
in deze drie doelstellingen, waarbij ten minste 20% van de totale EFRO-middelen zou moeten 
worden gereserveerd voor de overgang naar een koolstofarme economie. Gezien de 
aanhoudende herstructureringsbehoeften in die regio’s, die geleidelijk het stadium van de 
convergentiedoelstelling achter zich laten, wordt het minimumpercentage voor hen tot 60% 
verlaagd. In minder ontwikkelde regio’s komen de quota uit op respectievelijk 50% en 6%.

Voorts wordt in de voorgestelde EFRO-verordening een negatieve lijst vastgesteld van 
activiteiten die niet voor steun in aanmerking komen. Ook worden er per thematische 
doelstelling investeringsprioriteiten in bepaald.
Bovendien voorziet het voorstel in meer aandacht voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Dit 
moet worden bereikt door het reserveren van minimaal 5% van de EFRO-middelen voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling, het opzetten van een platform voor stedelijke ontwikkeling 
ter bevordering van de capaciteitsopbouw en de uitwisseling van ervaringen, en het opstellen 
van een lijst van steden waar geïntegreerde maatregelen voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling zullen worden uitgevoerd.
De voorgestelde verordening beoogt bij te dragen tot meer oriëntatie op de resultaten van de 
financiering door gemeenschappelijke indicatoren vast te leggen. Volgens de voorgestelde 
verordening moet in de operationele programma’s bijzondere aandacht worden besteed aan de 
specifieke moeilijkheden van de regio's die kampen met ernstige en permanente natuurlijke of 
demografische belemmeringen. Ten slotte bevat de voorgestelde verordening specifieke 
bepalingen voor het gebruik van de specifieke extra toewijzing voor ultraperifere gebieden.

De rapporteur is ervan overtuigd dat een groot deel van de EFRO-verordening afhankelijk is 
van de bepalingen van de gemeenschappelijke verordening. De bepalingen en oplossingen in
beide verordeningen hangen in aanzienlijke mate met elkaar samen. In het bijzonder vertaalt 
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de EFRO-verordening de thematische doelstellingen als vermeld in de gemeenschappelijke 
verordening naar specifieke investeringsprioriteiten, waarbij ook wordt voortgebouwd op de 
territoriale dimensie van het cohesiebeleid wat betreft de stedelijke gebieden. Ook wordt de 
thematische concentratie geïntroduceerd, die er beslist aan moet bijdragen dat met het 
cohesiebeleid de Europa 2020-doelstellingen worden verwezenlijkt. Last but not least voorziet 
de verordening in specifieke bepalingen voor gebieden met natuurlijke en demografische 
belemmeringen alsook voor de ultraperifere gebieden.

Teneinde de aldus vastgestelde problemen aan te pakken en acties te vergemakkelijken die 
erop gericht zijn de ontwikkeling van nieuwe ongelijkheden te voorkomen, brengt de 
rapporteur de amendementen naar voren die onder meer het toepassingsgebied van de 
steunverlening uitbreiden en de lijst van thematische prioriteiten aanvullen, waarmee meer 
flexibiliteit voor de thematische concentratie wordt gewaarborgd en tegelijkertijd het concept 
van duurzame stedelijke ontwikkeling wordt gewijzigd.

De rapporteur stelt in het bijzonder voor om de aanpak van de onevenwichtigheden in de 
regio’s die te maken hebben met demografische problemen en belemmeringen op te nemen in 
de specifieke taken van het EFRO.

Wat betreft het toepassingsgebied van de steunverlening is de rapporteur voornemens de 
nadruk te leggen op de rol van de veelvormige onderlinge afhankelijkheid tussen kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) en hun grotere tegenhangers. Naar zijn mening zou een 
unilaterale uitsluiting van financiering van laatstgenoemde averechts werken voor hun 
kleinere partners. Dit moet echter niet het beginsel van steunverlening aan voornamelijk de 
productieve investeringen in kmo's ondermijnen. Bovendien moet de te steunen infrastructuur 
als "toegankelijk" worden gedefinieerd, zodat de formulering van de verordening geen 
categorieën mensen uitsluit, zoals met name ouderen en gehandicapten. Ook zaken als 
cultuur, sport en toerisme moeten erin betrokken worden. Rekening houdend met de huidige 
economische situatie en met het oog op een doelmatige besteding van de beperkt beschikbare 
fondsen, benadrukt de rapporteur in het bijzonder de rol van revolverende instrumenten. Deze 
argumenten zijn met name steekhoudend vanwege het feit dat het EFRO de belangrijkste 
steun is voor financieringsinstrumenten binnen het toepassingsgebied van het volledige 
cohesiebeleid.

Aan de andere kant is enige aanpassing van uitsluitingen van de eerder genoemde reikwijdte 
van de steunverlening ook nodig. Gezien de almaar toenemende ongelijkheid en de problemen 
op regionaal niveau stelt de rapporteur voor de investeringen in de infrastructuur die in 
basisdiensten op het gebied van milieu, vervoer en ICT in de meer ontwikkelde regio’s 
voorziet in dat opzicht niet uit te sluiten. Een dergelijke uitsluiting zou met name een 
schadelijk effect hebben op de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen.
Bovendien lijkt een complete uitsluiting van de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen uit de reikwijdte van de steunverlening niet het doel te dienen van het 
verlenen van steun aan noemenswaardige initiatieven op dit gebied op lokaal en regionaal 
niveau.

De rapporteur staat achter het concept en de noodzaak van thematische concentratie van EU-
financiering. Hij is echter van mening dat het voorstel van de Commissie lidstaten en regio’s 
onvoldoende ruimte biedt om rekening te houden met hun specifieke situatie, wat met name 
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blijkt in de meer ontwikkelde regio’s en overgangsregio’s. Om die reden stelt de rapporteur 
voor om in dit opzicht meer flexibiliteit in te voeren, door de verplichte minimale niveaus te 
wijzigen van fondsen die moeten worden gericht op het beperkte aantal wettelijk bindende 
doelstellingen, en door één thematische doelstelling aan de concentratie toe te voegen. Voorts 
staat hij achter het idee van een gelijke behandeling in de thematische concentratie voor de 
afbouwregio’s en de minder ontwikkelde regio’s.

De investeringsprioriteiten zullen waarschijnlijk de belangrijkste bron worden om vast te 
stellen aan welke acties steun moet worden verleend in het investeringsproces in de Europese 
Unie. De rapporteur is daarom van mening dat deze met gepaste nauwkeurigheid moeten 
worden behandeld. In zijn voorgestelde wijzigingen past hij deze benadering toe door onder 
meer de nadruk te leggen op de synergieën met Horizon 2020, een bredere integratie van 
zowel cultuur als ondernemingen (ongeacht hun omvang), uitbreiding van de energie-
efficiëntie en stadsvernieuwingsthema’s, en passende aandacht voor de waterwegen in 
Europa.

De rapporteur is zich bewust van het belang van zowel gemeenschappelijke indicatoren als 
resultaatindicatoren. Hij is echter van mening dat de gemeenschappelijke indicatoren vanwege 
hun technische aard in een uitvoeringshandeling moeten worden opgenomen, in plaats van in 
een bijlage bij de EFRO-verordening.

De aanpak van de stedelijke dimensie vormt de grootste uitdaging van het voorstel van de 
Commissie, niet in de laatste plaats omdat Europese steden en dorpen volop profiteren van 
cohesiefondsen. Hun deelname aan verschillende thematische doelstellingen wordt aangevuld 
met een onlangs ingevoerde reservering van een bepaald gedeelte van de EFRO-financiering 
voor geïntegreerde acties voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Hoewel de rapporteur dit 
nieuwe element verwelkomt, vindt hij dat de Europese meerwaarde ervan het beste kan 
worden bereikt door deze geïntegreerde acties eerder toe te passen in functionele stedelijke 
gebieden. Het vaststellen van deze gebieden moet de verantwoordelijkheid van de lidstaten 
blijven, die zelf het beste de precieze vorm ervan kunnen bepalen in het respectieve 
partnerschapscontract. Zowel het partnerschapsbeginsel als de territoriale bijzonderheden van 
de betreffende gebieden moeten in dit proces naar behoren in aanmerking worden genomen.
De overdracht van EFRO-middelen naar steden, op het niveau waartoe is besloten 
overeenkomstig het institutionele, wettelijke en financiële kader van de lidstaten zou 
bovendien de eerder genoemde Europese meerwaarde versterken van geïntegreerde acties 
voor de betreffende duurzame stedelijke ontwikkeling. Wanneer een dergelijke overdracht is 
voltooid, zouden de acties kunnen worden omgezet in globale subsidies. De rapporteur is van 
mening dat de voorgestelde beperking van het beheer van duurzame stedelijke ontwikkeling 
via geïntegreerde territoriale investeringen een ernstige beperking zou inhouden van de 
mogelijkheid om de specifieke territoriale situatie het beste weer te geven en de meest 
geschikte vorm voor het beheer van financiering te vinden, wat zou betekenen dat in bepaalde 
gevallen de vorm moet worden uitgesloten die in het verleden succesvol is gebleken. De 
rapporteur stelt om die reden voor toe te staan dat duurzame stedelijke ontwikkeling ook kan 
plaatsvinden middels een specifiek operationeel programma of een specifieke prioritaire as.
Voorts staat de rapporteur vierkant achter de invoering van innovatieve acties op het gebied 
van duurzame stedelijke ontwikkeling. Hoewel hij de noodzaak van de vorming van 
netwerken, capaciteitsopbouw en de uitwisseling van ervaringen op het gebied van duurzame 
stedelijke ontwikkeling niet ontkent, is hij van mening dat die kunnen worden gerealiseerd 
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met behulp van de reeds bestaande programma’s en lichamen, en stelt hij voor om 
dientengevolge de bepaling betreffende het platform voor stedelijke ontwikkeling te 
schrappen. Ten slotte stelt de rapporteur voor om de koppelingen tussen plattelandsbeleid en 
stedelijk beleid te versterken en verder te ontwikkelen.

De rapporteur benadrukt bovendien dat er met het oog op het specifieke ondernemingsklimaat 
van ondernemingen in de ultraperifere regio’s, moet worden voorzien in mogelijkheden voor 
aanvullende financiering.


