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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

over 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 en 349 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 VWEU,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 april 20121,

– gezien het advies van de Commissie regionale ontwikkeling 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 en de Commissie 
vervoer en toerisme (A7-000/2013),

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 PB C 191 van 29.6.2012, blz. 44.
2 PB C 225 van 27.7.2012, blz, 114.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Artikel 176 van het Verdrag bepaalt dat 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) is bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie. Het EFRO 
draagt er dan ook toe bij de kloof tussen 
de ontwikkelingsniveaus van de 
verschillende regio's en de achterstand van 
de zwakste regio's, met inbegrip van
stedelijke en plattelandsgebieden, 
industriegebieden met afnemende 
economische activiteit, gebieden die 
kampen met ernstige en permanente 
natuurlijke en demografische 
belemmeringen, zoals eilanden, 
berggebieden, dunbevolkte gebieden en 
grensregio's, te verkleinen.

(1) Artikel 176 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) bepaalt dat het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) is bedoeld om een bijdrage te 
leveren aan het ongedaan maken van de 
belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie. Hiertoe 
dient het EFRO, overeenkomstig dat 
artikel en artikel 174, tweede en derde lid 
van het VWEU een bijdrage te leveren om 
ongelijkheden tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de verschillende 
regio's en de achtergesteldheid van de 
zwakste regio's, waarbij speciale aandacht 
moet worden besteed aan gebieden die te 
lijden hebben van ernstige en permanente 
natuurlijke of demografische uitdagingen 
en belemmeringen, zoals de meest 
noordelijke gebieden met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid alsmede insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden, te 
verkleinen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De gemeenschappelijke bepalingen 
voor het EFRO, het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) (hierna "de 
structuurfondsen" genoemd) en het 
Cohesiefonds zijn opgenomen in 
Verordening (EU) nr. […]/2012 van […] 

(2) De gemeenschappelijke bepalingen 
voor het EFRO, het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) en het Cohesiefonds zijn 
opgenomen in Verordening (EU) nr. 
[…]/2013 van […] houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
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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 houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006[10][de 
gemeenschappelijke verordening]. 

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 houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 [de 
gemeenschappelijke verordening]. 

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Er dienen specifieke bepalingen te 
worden vastgesteld met betrekking tot het 
soort activiteiten dat door het EFRO kan 
worden ondersteund in het kader van de 
thematische doelstellingen die zijn bepaald 
in Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening]. 
Tegelijkertijd moet worden omschreven en 
verduidelijkt welke uitgaven buiten het 
bestek van het EFRO vallen, met inbegrip 
van uitgaven voor de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen in installaties 
die vallen onder Richtlĳn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad.

(3) Er dienen specifieke bepalingen te 
worden vastgesteld met betrekking tot het 
soort activiteiten dat door het EFRO kan 
worden ondersteund teneinde bij te dragen 
aan de investeringsprioriteiten binnen de 
thematische doelstellingen die zijn bepaald 
in Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening]. 
Tegelijkertijd moet worden omschreven en 
verduidelijkt welke uitgaven buiten het 
bestek van het EFRO vallen, met inbegrip 
van investeringen voor het bereiken van 
de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen uit de activiteiten in bijlage 
I van Richtlĳn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap.
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Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Teneinde buitensporige 
financiering te voorkomen, dienen deze 
investeringen niet in aanmerking te 
komen voor steun van het EFRO, omdat 
ze in financieel opzicht al profiteren van 
de toepassing van Richtlijn 2003/87/EG. 
Deze uitsluiting mag geen beperking zijn 
van de mogelijkheid om het EFRO te 
gebruiken voor het ondersteunen van 
activiteiten die niet onder bijlage I van 
Richtlijn 2003/87/EG vallen, zelfs 
wanneer ze worden uitgevoerd door 
dezelfde marktdeelnemers, zoals 
investeringen op het gebied van energie-
efficiëntie in wijkverwarmingsnetwerken, 
slimme energiedistributie-, opslag- en 
transmissiesystemen, maatregelen gericht 
op vermindering van luchtvervuiling, 
enzovoort, zelfs wanneer een van de 
indirecte gevolgen hiervan de verlaging 
van broeikasgasemissies is of wanneer ze 
zijn opgenomen in het nationaal plan, 
genoemd in artikel 10 c, lid 1 van 
Richtlijn 2003/87/EG.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Steun krachtens de 
investeringsprioriteit 'door de 
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gemeenschap aangestuurde ontwikkeling' 
mag bijdragen aan alle thematische 
doelstellingen zoals zijn vastgesteld in 
deze verordening.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Het is belangrijk om bij het 
bevorderen van investeringen in 
risicobeheer te waarborgen dat er 
rekening wordt gehouden met specifieke 
risico's op regionaal, grensoverschrijdend 
en transnationaal gebied.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om tegemoet te komen aan de 
specifieke behoeften van het EFRO, en in 
overeenstemming met de Europa 2020-
strategie volgens welke het cohesiebeleid 
de noodzaak moet ondersteunen om een 
slimme, duurzame en inclusieve groei tot 
stand te brengen, is het nodig de in het 
kader van het EFRO specifieke 
maatregelen als "investeringsprioriteiten" 
vast te leggen binnen elke thematische 
doelstelling die is bepaald in artikel 9 van
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening].

(4) Om tegemoet te komen aan de 
specifieke behoeften van het EFRO, en in 
overeenstemming met de Europa 2020-
strategie volgens welke het cohesiebeleid 
de noodzaak moet ondersteunen om een 
slimme, duurzame en inclusieve groei tot 
stand te brengen, is het nodig de in het 
kader van het EFRO specifieke 
maatregelen als "investeringsprioriteiten" 
vast te leggen binnen elke thematische 
doelstelling die is bepaald in artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening]. In deze 
investeringsprioriteiten worden 
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gedetailleerde doelstellingen vastgesteld, 
die elkaar niet uitsluiten, waaraan het 
EFRO zal bijdragen. Deze 
investeringsprioriteiten moeten de basis 
vormen voor de definitie van specifieke 
doelstellingen binnen programma's die 
rekening houden met de behoeften en 
kenmerken van het programmagebied.

Or. en

Amendement 8

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 voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, 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 krachtens de 
investering in groei en werkgelegenheid 
zich moeten richten op onderzoek en 
innovatie, informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT), het 
midden- en kleinbedrijf (MKB) en het 
bevorderen van een koolstofarme 
economie. Deze gerichtheid moet op 
nationaal niveau worden gerealiseerd, 
waardoor er flexibiliteit ontstaat op het 
niveau van operationele programma's en 
verschillende categorieën regio's, en moet 
indien nodig worden aangepast om 
rekening te houden met middelen uit het 
cohesiefonds die zijn toegewezen aan de 
ondersteuning van de 
investeringsprioriteiten uit artikel 3, letter 
a van Verordening (EU) nr. […]/2013 
[CF]. De mate waarin dit gebeurt moet 
rekening houden met het 
ontwikkelingsniveau van de regio, de 
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middelen uit het cohesiefonds indien van 
toepassing 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, 
regio's die in de periode 2007-2013 de 
aanduiding uitfaseerstatus hebben 
gekregen en regio's van NUTS 2-niveau 
die geheel uit eilanden bestaan.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het is noodzakelijk om innovatie 
en de ontwikkeling van het MKB te 
bevorderen in opkomende gebieden die 
zijn gekoppeld aan Europese en regionale 
uitdagingen, zoals creatieve en culturele 
industrieën en innovatieve diensten die 
nieuwe maatschappelijke vragen of 
producten weerspiegelen, gekoppeld aan 
een verouderde bevolking, zorg en 
gezondheid, milieu-innovatie, de 
koolstofarme economie en het efficiënte 
gebruik van hulpbronnen.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. […]/2013 [de gemeenschappelijke 
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verordening], teneinde de toegevoegde 
waarde van gedeeltelijk of geheel via de 
begroting van de Europese Unie 
gefinancierde investeringen op het gebied 
van onderzoek en innovatie te 
optimaliseren, wordt met name naar 
synergie gestreefd tussen de werking van 
GSK-fondsen en Horizon 2020, daarbij de 
afzonderlijke doelstellingen in acht 
nemend.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) Om hun bijdrage aan de 
doelstelling van steun voor 
werkgelegenheidsvriendelijke groei zo 
groot mogelijk te maken, moeten 
activiteiten ter ondersteuning van 
duurzaam toerisme, cultuur en natuurlijk 
erfgoed deel uitmaken van een territoriale 
strategie voor specifieke gebieden, met 
inbegrip van de omschakeling van 
industriegebieden met afnemende 
economische activiteit. Steun voor 
dergelijke activiteiten moet tevens 
innovatie en het gebruik van ICT, het 
mkb, het milieu en het efficiënte gebruik 
van hulpbronnen helpen versterken of 
sociale insluiting helpen bevorderen.

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quinquies) Teneinde duurzame 
regionale of lokale mobiliteit te 
onderstenen of luchtvervuiling en 
geluidshinder te verlagen, is het 
noodzakelijk om gezonde, duurzame en 
veilige vervoerswijzen te bevorderen. Het 
is noodzakelijk om er voor te zorgen dat 
investeringen in de 
vliegveldinfrastructuur die door het 
EFRO worden ondersteund, ecologisch 
duurzaam luchtvervoer bevorderen, onder 
andere bij het uitbreiden van regionale en 
lokale mobiliteit door het aansluiten van 
secundaire en tertiaire knooppunten op de 
TEN-T-infrastructuur, en eveneens via 
multimodale knooppunten.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 sexies) Teneinde het behalen van de 
door de Europese Unie als onderdeel van 
de Uniestrategie voor slimme, duurzame 
en inclusieve groei vastgestelde energie-
en klimaatdoelstellingen te bevorderen, 
moet het EFRO investeringen 
ondersteunen om energie-efficiëntie en 
energiezekerheid in de lidstaten te 
stimuleren via onder andere de 
ontwikkeling van slimme 
energiedistributie-, opslag- en 
transmissiesystemen, en ook door de 
integratie van gedistribueerde winning uit 
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hernieuwbare bronnen. Lidstaten moeten 
in energie-infrastructuren kunnen 
investeren die overeenkomen met hun 
gekozen energiemix om te voldoen aan 
hun eisen op het gebied van 
energiezekerheid, en die overeenkomen 
met hun doelstellingen krachtens de Unie-
strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 septies) Teneinde afstemming met 
Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening] te 
waarborgen, moeten kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's), 
waaronder ondernemingen in de sociale 
economie kunnen vallen, worden gezien 
als kleine, middelgrote en 
micro-onderneming in de betekenis van 
de bijlage bij de Aanbeveling van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen (PB L 124 van 
20-5-2003, blz.36).

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 octies) Teneinde sociale inclusie te 
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bevorderen en armoede te bestrijden, met 
name in gemarginaliseerde 
gemeenschappen, is het noodzakelijk om 
de toegang tot sociale, culturele en 
recreationele diensten te verbeteren, door 
te voorzien in kleinschalige 
infrastructuur, rekening houdend met de 
specifieke behoeften van mensen met een 
handicap en ouderen.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 nonies) Op gemeenschappen 
gebaseerde diensten omvatten alle vormen 
van diensten aan huis, op gezinnen 
gerichte diensten, woon- en andere 
gemeenschapsdiensten die een 
ondersteuning vormen van het recht van 
alle mensen om in een gemeenschap te 
wonen waar gelijkheid van keuze is, en 
die er naar streven om isolatie of 
afzondering van de gemeenschap te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 decies) In het kader van de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
moet het EFRO het gemeenschappelijk 
gebruik van menselijke hulpbronnen en 
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voorzieningen en alle typen infrastructuur 
over de grenzen heen in alle regio's 
kunnen steunen.

Or. en

Amendement 18

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 
output indicatoren ter beoordeling van de 
gezamenlijke vooruitgang op Unie-niveau 
bij de uitvoering van de programma's 
worden vastgelegd in de bijlage van deze 
verordening. Deze moeten aansluiten op 
de investeringsprioriteit en het 
ondersteunde type maatregel 
overeenkomstig deze verordening en de 
relevante bepalingen van Verordening 
(EU) nr. […..]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening]. Die
indicatoren moeten worden aangevuld met 
programmaspecifieke 
resultaatindicatoren, en indien van 
toepassing met programmaspecifieke 
outputindicatoren.

Or. en

Amendement 19

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, inclusief 
functionele stedelijke gebieden, en om 
onderlinge banden tussen stedelijke en 
plattelandsgebieden te stimuleren.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Criteria voor de selectie van 
stedelijke gebieden waarin geïntegreerde 
maatregelen voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling moeten worden uitgevoerd, 
en de indicatieve bedragen voor dergelijke 
maatregelen, moeten worden vastgesteld 
in de partnerschapsovereenkomst, met een 
minimum van 5% van de EFRO-middelen 
die op nationaal niveau voor dat 
doeleinde zijn toegekend. De omvang van 
een delegatie naar stedelijke autoriteiten 
moet worden vastgesteld door de 
beheersautoriteit, in overleg met de 
stedelijke autoriteit.

Or. en

Amendement 21

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 

(9) Teneinde capaciteitsopbouw, het 
vormen van netwerken en het uitwisselen 
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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.

van ervaringen te versterken tussen 
programma's en instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van duurzame stedelijke 
ontwikkelingsstrategieën en innovatieve 
maatregelen op het gebied van duurzame 
stedelijke ontwikkeling, is het nodig om 
een netwerk voor stedelijke ontwikkeling 
op te zetten op het niveau van de Unie om 
bestaande programma's en instanties aan 
te vullen.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Teneinde nieuwe oplossingen vast te 
stellen of te beproeven voor kwesties die 
verband houden met duurzame stedelijke 
ontwikkeling die van belang zijn op 
Unieniveau, moet het EFRO innovatieve 
acties op het gebied van duurzame 
stedelijke ontwikkeling ondersteunen.

(8) Teneinde nieuwe oplossingen vast te 
stellen of te beproeven voor kwesties die 
verband houden met duurzame stedelijke 
ontwikkeling die van belang zijn op 
Unieniveau, moet het EFRO innovatieve 
acties op het gebied van duurzame 
stedelijke ontwikkeling ondersteunen.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Specifieke aandacht dient te gaan naar 
de ultraperifere regio's, namelijk door, bij 
wijze van uitzondering, de werkingssfeer 
van het EFRO te verruimen tot de 
financiering van steun voor de 
bedrijfsvoering ter compensering van de 

(11) Specifieke aandacht dient te gaan naar 
de ultraperifere regio's, namelijk door, bij 
wijze van uitzondering, de werkingssfeer 
van het EFRO te verruimen tot de 
financiering van steun voor de 
bedrijfsvoering ter compensering van de 
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extra kosten die voortvloeien uit hun 
specifieke economische en sociale situatie, 
die wordt verergerd door de handicaps als 
gevolg van de in artikel 349 van het 
Verdrag vermelde factoren, namelijk hun 
verafgelegen en/of insulaire ligging, gering 
oppervlak, problematische topografie, 
ongunstig klimaat en hun economische 
afhankelijkheid van een beperkt aantal 
producten, kenmerken die in combinatie 
met elkaar en door hun blijvende karakter 
de ontwikkeling van deze regio's 
bemoeilijken. Teneinde de ontwikkeling 
van bestaande en nieuwe economische 
activiteiten te ondersteunen, moet ten 
minste 50% van de specifieke extra 
toewijzing worden bestemd voor 
maatregelen die bijdragen tot de 
diversificatie en modernisering van de 
economieën van de ultraperifere 
gebieden.

extra kosten die voortvloeien uit hun 
specifieke economische en sociale situatie, 
die wordt verergerd door de handicaps als 
gevolg van de in artikel 349 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie vermelde factoren, 
namelijk hun verafgelegen en/of insulaire 
ligging, gering oppervlak, problematische 
topografie, ongunstig klimaat en hun 
economische afhankelijkheid van een 
beperkt aantal producten, kenmerken die in 
combinatie met elkaar en door hun 
blijvende karakter de ontwikkeling van 
deze regio's bemoeilijken. Operationele 
steun die door de lidstaten in deze context 
wordt verleend, is uitgezonderd van de 
meldingsplicht die is vastgesteld in artikel 
108, lid 3 VWEU, indien ten tijde van de 
verlening is voldaan aan de voorwaarden 
die zijn vastgesteld door een verordening 
waarin wordt verklaard dat bepaalde 
categorieën steun verenigbaar zijn met de 
interne markt bij toepassing van de 
artikelen 107 en 108 VWEU, aangenomen 
krachtens artikel 1 van Verordening (EG) 
nr. 994/98.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In navolging van punt 51 van de 
conclusies van de Europese Raad van 7-8 
februari 2013, en rekening houdend met 
de speciale doelstellingen van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie met betrekking tot de gebieden in 
artikel 349 VWEU, is de status van 
Mayotte gewijzigd door het Besluit van de 
Europese Raad van 11 juli 2012 om vanaf 
1 januari 2014 een nieuwe ultraperifere 
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regio te worden. Teneinde een gerichte en 
snelle infrastructurele ontwikkeling van 
Mayotte mogelijk te maken en te 
stimuleren, moet een afwijking van de 
algemene regels over de thematische 
doelstellingen van het EFRO worden 
toegestaan om het als uitzondering voor 
Mayotte mogelijk te maken dat ten minste 
50% van de EFRO-component van zijn 
totaalpakket aan structuurfondsen wordt 
besteed aan vijf thematische 
doelstellingen van Verordening (EU) nr. 
[...]/2013 [de gemeenschappelijke 
verordening].

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Teneinde procedures voor de selectie 
en uitvoering van innovatieve acties vast 
te stellen, moet de bevoegdheid om 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag vast te stellen, aan de 
Commissie worden overgedragen met 
betrekking tot de in artikel 9 omschreven 
inhoud en werkingssfeer. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
haar voorbereidende werkzaamheden het 
nodige overleg pleegt, ook op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, snelle en adequate toezending 
van de desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

(12) Teneinde deze verordening aan te 
vullen met bepaalde niet-essentiële 
elementen, moet de bevoegdheid om 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag vast te stellen, aan de 
Commissie worden overgedragen met 
betrekking tot de criteria voor de selectie 
van innovatieve acties, de 
verantwoordelijkheden van de relevante 
betrokken organen en de vereisten voor 
bewaking, verslaglegging, evaluatie, 
beheer en controle van innovatieve 
acties.De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen om de bijlage bij deze 
verordening, die niet-essentiële elementen 
bevat, te wijzigen indien gerechtvaardigd, 
om de effectieve beoordeling van de 
voortgang in de programma-uitvoering te 
waarborgen. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden het nodige 
overleg pleegt, ook op 
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deskundigenniveau.De Commissie moet bij 
de voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, snelle en adequate toezending 
van de desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 26

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.

schrappen

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Niettemin mag deze verordening 
niet van invloed zijn op de voortzetting of 
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wijziging van bijstand die door de 
Commissie is goedgekeurd op basis van 
Verordening (EG) nr. 1080/2006 of 
andere wetgeving die op 31 december 
2013 van toepassing is op die bijstand, die 
dientengevolge daarna van toepassing is 
op die bijstand of op de betreffende 
projecten tot het einde ervan. Aanvragen 
voor bijstand die zijn ingediend uit hoofde 
van Verordening (EG) nr. 1080/2006 
moeten derhalve geldig blijven.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Omdat de doelstellingen op het 
gebied van economische, sociale en 
territoriale cohesie onvoldoende bereikt 
kunnen worden door de lidstaten vanwege 
de mate van ongelijkheid tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de 
verschillende regio's, de achterstand van 
de minst begunstigde regio's en de limiet 
aan de financiële middelen van de 
lidstaten en regio's, en daarom beter 
bereikt kunnen worden op Unieniveau, 
kan de Europese Unie maatregelen 
vaststellen, overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel, zoals vastgesteld in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, als vastgesteld in 
dat artikel, gaat deze verordening niet 
verder dan nodig is om die doelstellingen 
te verwezenlijken.

Or. en
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Amendement 29

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 
duurzame 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.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – kop en titel – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Artikel 3
Reikwijdte van de steunverlening uit het 

EFRO
Reikwijdte van de steunverlening 

1. Het EFRO ondersteunt: 1. Het EFRO ondersteunt de volgende 
activiteiten teneinde bij te dragen aan de 
in artikel 5 vastgestelde 
investeringsprioriteiten:

(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, via directe steun aan 
investeringen in het midden- en 
kleinbedrijf (mkb);

(a bis) productieve investeringen, 
ongeacht de grootte van de onderneming, 
die bijdragen aan de in artikel 5.1 en 5.4 
vastgestelde investeringsprioriteiten, en 
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wanneer het om samenwerking tussen 
grote ondernemingen en kmo's gaat, 5.2;

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

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

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

(d) ontwikkeling van het eigen potentieel 
door het ondersteunen van regionale en 
lokale ontwikkeling, onderzoek en 
innovatie. Deze maatregelen omvatten:

(d) investeringen in de ontwikkeling van 
het eigen potentieel via investeringen in 
vaste activa in installaties en kleinschalige 
infrastructuur; inclusief kleinschalige 
culturele en duurzame toerisme-
infrastructuur, diensten aan bedrijven, 
steun voor instellingen voor onderzoek en 
innovatie en investeringen in technologie 
en toegepast onderzoek in bedrijven;

(i) investeringen in vaste activa in 
installaties en kleinschalige 
infrastructuur;
(ii) steun voor en diensten aan bedrijven, 
met name het mkb;
(iii) steun voor openbare instellingen voor 
onderzoek en innovatie, en investeringen 
in technologie en toegepast onderzoek in 
bedrijven;
(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 bevoegde regionale, 
lokale, stedelijke en andere openbare 
autoriteiten, economische en sociale 
partners, en organisaties die de 
maatschappij vertegenwoordigen en die 
genoemd worden in artikel 5 van het 
GSK, onderzoeken, voorbereidende acties 
en capaciteitsopbouw.

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

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het EFRO ondersteunt niet: 2. Het EFRO ondersteunt niet:
(a) de ontmanteling van kerncentrales; (a) de ontmanteling van kerncentrales;

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

(b) investeringen om de vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen te bereiken 
door activiteiten die vallen onder bijlage I 
van Richtlĳn 2003/87/EG;

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

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

(d) ondernemingen in moeilijkheden zoals 
gedefinieerd in het kader van de 
voorschriften inzake staatssteun van de 
Unie.

(d) ondernemingen in moeilijkheden zoals 
gedefinieerd in het kader van de 
voorschriften inzake staatssteun van de 
Unie;

(d bis) investeringen in 
luchthaveninfrastructuur anders dan 
gerelateerd aan milieubescherming, tenzij 
vergezeld door investeringen die nodig 
zijn om de negatieve gevolgen voor het 
milieu te matigen of te verminderen.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Krachtens de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
mag het EFRO ook steun verlenen aan 
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het delen van personele middelen en 
faciliteiten, en alle typen 
grensoverschrijdende infrastructuur in 
alle regio's.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Artikel 4

Thematische concentratie Thematische concentratie
De in artikel 9 van Verordening (EU) 
nr. […]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening] omschreven thematische 
doelstellingen en de in artikel 5 van deze 
verordening vastgestelde corresponderende 
investeringsprioriteiten waaraan het EFRO 
kan bijdragen, worden geconcentreerd als 
volgt:

1. De in artikel 9 van Verordening (EU) 
nr. […]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening] omschreven thematische 
doelstellingen en de in artikel 5 van deze 
verordening vastgestelde corresponderende 
investeringsprioriteiten waaraan het EFRO 
kan bijdragen krachtens de doelstelling 
"Investeren in groei en 
werkgelegenheid", worden geconcentreerd 
als volgt:

(a) in de meer ontwikkelde regio's en 
overgangsregio's:

(a) in de meer ontwikkelde regio's:

(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 80% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan twee of meer van de in de 
punten 1, 2, 3 en 4 van artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen; en

(ii) wordt ten minste 20% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling;

(ii) wordt ten minste 20% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling;

(a bis) in overgangsregio's:
(i) wordt ten minste 60% van de totale 
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EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan twee of meer van de in de 
punten 1, 2, 3 en 4 van artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen; 
en
(ii) wordt ten minste 15% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling;

(b) in de minder ontwikkelde regio's: (b) in de minder ontwikkelde regio's:

(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 50% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan twee of meer van de in de 
punten 1, 2, 3 en 4 van artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen.

(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 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling.

(ii) wordt ten minste 12% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in punt 4 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling.

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.

In afwijking van punt a) worden 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 en 
regio's die in de periode 2007-2013 de 
aanduiding uitfaseerstatus hebben 
gekregen, maar die in de periode 2014-
2020 in aanmerking komen als meer 
ontwikkelde regio's in de zin van artikel 
82, lid 2, onder c), van Verordening (EU) 
nr. […]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening], voor het doel van dit artikel 
als overgangsregio's beschouwd .

In afwijking van punt a) en a bis) worden 
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alle regio's van NUTS 2-niveau die 
uitsluitend uit een of meerdere eilanden 
bestaan, voor het doel van dit artikel als 
minder ontwikkelde regio's beschouwd.

Or. en

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als afwijking van lid 1 kan het 
minimale EFRO-aandeel dat aan een 
categorie van regio's wordt toegekend, 
lager zijn dan is vastgesteld in lid 1 mits 
een dergelijke verlaging wordt 
gecompenseerd door een stijging in 
andere categorieën regio's. De 
resulterende som op nationaal niveau van 
de bedragen voor alle categorieën of 
regio's, respectievelijk voor:
(a) de in artikel 9, punten 1, 2, 3 en 4, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen;
(b) de in artikel 9, punt 4, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstelling; 
bedraagt dientengevolge niet minder dan
de som op nationaal niveau die resulteert 
uit de toepassing van de minimale EFRO-
aandelen als genoemd in lid 1.

Or. en
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Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Als afwijking van lid 1 kunnen 
middelen uit het cohesiefonds die zijn 
toegekend aan de ondersteuning van de in 
artikel 3, letter a van Verordening (EU) 
nr. […]/2012 [CF] vastgestelde 
investeringsprioriteiten, meetellen voor 
het bereiken van de in lid 1(a)(ii), 1(a 
bis)(ii) en 1(b)(ii) van dit artikel 
vastgestelde minimale aandelen. In dat 
geval wordt het in lid 1(b)(ii) van dit 
artikel genoemde aandeel verhoogd tot 
15%. Waar van toepassing worden deze 
middelen pro rata toegewezen aan de 
verschillende categorieën regio's op basis 
van hun relatieve aandelen in de totale 
bevolking van de betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Het EFRO-aandeel van de 
speciale toewijzing voor de ultraperifere 
regio Mayotte valt niet onder artikel 4 van 
deze verordening, en er moet ten minste 
50% worden toegewezen aan de in artikel 
9, punten 1, 2, 3, 4 en 6 van Verordening 
(EU) nr. [...]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
vastgestelde thematische doelstellingen.

Or. en
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EFRO ondersteunt de volgende 
investeringsprioriteiten in het kader van de 
in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening] omschreven thematische 
doelstellingen:

Het EFRO ondersteunt de volgende 
investeringsprioriteiten in het kader van de 
in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening] omschreven thematische 
doelstellingen overeenkomstig de 
behoeften en mogelijkheden die in de 
partnerschapovereenkomst zijn 
beschreven en die worden genoemd in 
artikel 14, lid 1, letter a) (i) van die 
verordening:

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie:

(1) versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie
door:

(a) verbetering van de infrastructuur voor 
onderzoek en innovatie (O&I) en van de 
capaciteiten voor de ontwikkeling van 
topprestaties op dit gebied, en bevordering 
van kenniscentra, met name van die van 
Europees belang;

(a) verbetering van de infrastructuur voor 
onderzoek en innovatie (O&I) en van de 
capaciteiten voor de ontwikkeling van 
topprestaties op dit gebied, en bevordering 
van kenniscentra, met name van die van 
Europees belang;

(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 innovatie en onderzoek, en het 
ontwikkelen van verbanden en synergie 
tussen ondernemingen, O&I-centra en 
hoger onderwijs, met name de 
ontwikkeling van producten en diensten, de 
overdracht van technologie, sociale 
innovatie, milieu-innovatie en 
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toepassingen voor overheidsdiensten, de 
stimulering van de vraag, het opzetten van 
netwerken, clusters en open innovatie door 
middel van slimme specialisatie en 
ondersteuning van technologisch en 
toegepast onderzoek, proefopstellingen, 
maatregelen voor snelle productvalidatie, 
geavanceerde productiecapaciteit en 
eerste productie in sleuteltechnologieën 
en verspreiding van universeel inzetbare 
technologieën;

(c) ondersteuning van technologisch en 
toegepast onderzoek, proefopstellingen, 
maatregelen voor snelle productvalidatie, 
geavanceerde productiecapaciteit en 
eerste productie in sleuteltechnologieën 
en verspreiding van universeel inzetbare 
technologieën;

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) verbetering van de toegang tot en het 
gebruik en de kwaliteit van ICT:

(2) verbetering van de toegang tot en het 
gebruik en de kwaliteit van ICT door:

(a) uitbreiding van de uitrol van 
breedband- en snelle netwerken;

(a) uitbreiding van de uitrol van 
breedband- en snelle netwerken en 
ondersteuning van het aannemen van 
opkomende technologieën en netwerken 
voor de digitale economie;

(b) ontwikkeling van ICT-producten en -
diensten, e-handel en bevordering van de 
vraag naar ICT;

(b) ontwikkeling van ICT-producten en -
diensten, e-handel en bevordering van de 
vraag naar ICT;

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

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

Or. en
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) verbetering van het 
concurrentievermogen van het mkb:

(3) verbetering van het 
concurrentievermogen van het mkb door:

(a) bevordering van het ondernemerschap, 
met name door de economische exploitatie 
van nieuwe ideeën te vergemakkelijken en 
door het oprichten van nieuwe bedrijven 
aan te moedigen;

(a) bevordering van het ondernemerschap, 
met name door de economische exploitatie 
van nieuwe ideeën te vergemakkelijken en 
door het oprichten van nieuwe bedrijven 
aan te moedigen, eveneens via 
starterscentra;

(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;

(b bis) steun voor de totstandbrenging en 
de uitbreiding van geavanceerde 
capaciteiten voor de ontwikkeling van 
producten en diensten;
(b ter) ondersteuning voor de capaciteit 
van het mkb om te groeien op regionale, 
nationale en internationale markten, en 
in innovatieprocessen;

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) steun voor de overgang naar een 
koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken:

(4) steun voor de overgang naar een 
koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken door:

(a) het bevorderen van de productie en de 
distributie van hernieuwbare
energiebronnen;

(a) het bevorderen van de productie en de
distributie van energie uit hernieuwbare 
bronnen;

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

(b) het bevorderen van energie-efficiëntie 
en het gebruik van hernieuwbare energie in 
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het mkb; ondernemingen;
(c) het ondersteunen van energie-efficiëntie 
en het gebruik van hernieuwbare energie in 
openbare infrastructuur en in de 
woningbouwsector;

(c) het ondersteunen van energie-
efficiëntie, slim energiebeheer en het 
gebruik van hernieuwbare energie in 
openbare infrastructuur, met inbegrip van 
openbare gebouwen en in de 
woningbouwsector;

(d) het ontwikkelen van slimme systemen 
voor distributie bij een laag 
spanningsniveau;

(d) het ontwikkelen en uitvoeren van 
slimme systemen voor distributie bij een 
laag en middelhoog spanningsniveau;

(e) het bevorderen van koolstofarme 
strategieën voor stedelijke gebieden;

(e) het bevorderen van koolstofarme 
strategieën voor alle soorten gebieden, met 
name stedelijke gebieden, inclusief het 
bevorderen van duurzame, multimodale 
stedelijke mobiliteit en mitigatie 
betreffende aanpassingsmaatregelen;

(e bis) het bevorderen van onderzoek 
naar, innovatie in en aanpassing van 
koolstofarme technologieën;
(e ter) het bevorderen van het gebruik van 
hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling 
gebaseerd op de vraag naar nuttige 
warmte;

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) bevordering van de aanpassing aan de 
klimaatverandering, risicopreventie en 
risicobeheer:

(5) bevordering van de aanpassing aan de 
klimaatverandering, risicopreventie en 
risicobeheer door:

(a) het ondersteunen van specifieke
investeringen voor de aanpassing aan de 
klimaatverandering;

(a) het ondersteunen van investeringen 
voor de aanpassing aan de 
klimaatverandering, inclusief op eco-
systemen gebaseerde benaderingen;

(b) het bevorderen van investeringen 
waarmee specifieke risico’s het hoofd kan 
worden geboden, het waarborgen van de 

(b) het bevorderen van investeringen 
waarmee specifieke risico’s het hoofd kan 
worden geboden, het waarborgen van de 
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capaciteit tot herstel na rampen en het 
ontwikkelen van systemen voor 
rampenbeheersing;

capaciteit tot herstel na rampen en het 
ontwikkelen van systemen voor 
rampenbeheersing;

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) bescherming van het milieu en 
bevordering van efficiënte omgang met 
hulpbronnen:

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

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

(a) het investeren in de afvalsector, om te 
voldoen aan de vereisten van het 
milieuacquis van de Unie, en het 
aanpakken van door lidstaten aangewezen 
behoeften aan investeringen die verder 
gaan dan die eisen;

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

(b) het investeren in de watersector, om te 
voldoen aan de vereisten van het 
milieuacquis van de Unie, en het 
aanpakken van door lidstaten aangewezen 
behoeften aan investeringen die verder 
gaan dan die eisen;

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

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

(d) het beschermen van de biodiversiteit, 
bodembescherming en het bevorderen van 
ecosysteemdiensten (met inbegrip van 
Natura 2000 en groene infrastructuur);

(d) het beschermen en herstellen van de 
biodiversiteit, bodembescherming en 
-herstel en het bevorderen van 
ecosysteemdiensten (met inbegrip van 
Natura 2000 en groene infrastructuur);

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

(e) maatregelen tot verbetering van het 
stadsmilieu, revitalisering van steden, de 
sanering en ontsmetting van oude 
bedrijfsterreinen (met inbegrip van 
conversiegebieden), de vermindering van 
de luchtverontreiniging en het bevorderen 
van maatregelen voor 
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lawaaivermindering;

(e bis) het bevorderen van innovatieve 
technologieën om de milieubescherming 
en het efficiënte gebruik van hulpbronnen 
in de afvalsector, watersector, of 
bodembescherming te verbeteren, of om 
luchtvervuiling te verlagen;
(e ter) ondersteuning van industriële 
overgang naar een energie-efficiënte 
economie, het bevorderen van groene 
groei, eco-innovatie en het beheer van 
milieuprestaties in de publieke en private 
sectoren;

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) bevordering van duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren:

(7) bevordering van duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren door:

(a) het ondersteunen van een multimodale 
interne Europese vervoersruimte door 
middel van investeringen in het trans-
Europees vervoersnetwerk (TEN-T);

(a) het ondersteunen van een multimodale 
interne Europese vervoersruimte door 
middel van investeringen in het trans-
Europees vervoersnetwerk (TEN-T);

(b) het versterken van de regionale 
mobiliteit door het aansluiten van 
secundaire en tertiaire knooppunten op de 
TEN-T-infrastructuur;

(b) het versterken van de regionale 
mobiliteit door het aansluiten van 
secundaire en tertiaire knooppunten op de 
TEN-T-infrastructuur, met inbegrip van 
multimodale knooppunten;

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

(c) het ontwikkelen en verbeteren van 
milieuvriendelijke (inclusief geluidsarme) 
en koolstofarme vervoerssystemen, 
inclusief de binnenwateren en het vervoer 
over zee, havens, multimodale 
aansluitingen en 
luchthaveninfrastructuur, voor het 
bevorderen van duurzame regionale en 
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lokale mobiliteit;
(d) het ontwikkelen van fijnmazige, 
kwalitatief hoogwaardige en interoperabele 
spoorwegsystemen;

(d) het ontwikkelen en herstellen van 
fijnmazige, kwalitatief hoogwaardige en 
interoperabele spoorwegsystemen, en het 
bevorderen van maatregelen voor 
lawaaivermindering;

(d bis) het verbeteren van energie-
efficiëntie en energiezekerheid door het 
ontwikkelen van slimme 
energiedistributie-, opslag- en 
transmissiesystemen en door de integratie 
van gedistribueerde opwekking van 
energie uit hernieuwbare bronnen;

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) bevordering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit:

(8) bevordering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit door:

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

(a) ondersteuning van het ontwikkelen van 
starterscentra en investeringssteun voor het 
werken als zelfstandige, micro-
ondernemingen en bij het opzetten van een 
bedrijf;

(a bis) het ondersteunen van 
milieuvriendelijke groei door de 
ontwikkeling van het eigen potentieel als 
onderdeel van een territoriale strategie 
voor specifieke gebieden, met inbegrip 
van de omschakeling van 
industriegebieden met afnemende 
economische activiteit en de verbetering 
van de toegankelijkheid en de 
ontwikkeling van specifieke natuurlijke 
en culturele hulpbronnen;

(b) initiatieven voor lokale ontwikkeling en 
steun voor de structuur voor lokale 
dienstverlening met het oog op het 

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

het oog op het scheppen van nieuwe banen, 
wanneer dergelijke acties buiten de 
werkingssfeer van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [ESF] vallen;

(c) investeringen in infrastructuur voor 
diensten voor arbeidsvoorziening;

(c) investeringen in infrastructuur voor 
diensten voor arbeidsvoorziening;

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) bevordering van sociale insluiting en 
bestrijding van armoede:

(9) bevordering van sociale insluiting en 
bestrijding van armoede door:

(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, het bevorderen van sociale 
inclusie door een betere toegankelijkheid 
van sociale, culturele en recreationele 
diensten en de overgang van institutionele 
naar gemeenschapsgerichte diensten;

(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; 

(c) steun voor sociale ondernemingen; (c) steun voor sociale ondernemingen;

(c bis) investeringen in de context van de 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkelingsstrategieën;

Or. en
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

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, en artikel 
87, lid 2, letter b, (ii) en (iv) van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] wordt 
gebruikgemaakt van de in de bijlage bij 
deze verordening beschreven 
gemeenschappelijke outputindicatoren, 
programmaspecifieke 
resultaatsindicatoren en indien van 
toepassing, programmaspecifieke 
outputindicatoren.

Voor de programmaspecifieke 
outputindicatoren bedragen de 
uitgangswaarden nul en worden 
cumulatieve streefdoelen voor 2022 
bepaald.

Voor de gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke outputindicatoren 
bedragen de uitgangswaarden nul.
Cumulatieve gekwantificeerde 
streefdoelen voor deze indicatoren worden 
voor 2022 bepaald.

Voor de programmaspecifieke 
resultaatindicatoren wordt voor de 
uitgangswaarden van de meest recente 
beschikbare gegevens gebruikgemaakt en 
worden streefdoelen voor 2022 bepaald,
die in kwantitatieve of kwalitatieve termen 
kunnen worden uitgedrukt.

Voor de programmaspecifieke 
resultaatindicatoren die te maken hebben 
met investeringsprioriteiten, wordt voor de 
uitgangswaarden van de meest recente 
beschikbare gegevens gebruikgemaakt en 
worden streefdoelen voor 2022 bepaald.
Streefdoelen kunnen in kwantitatieve of 
kwalitatieve termen worden uitgedrukt.

De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 13 een 
gedelegeerde handeling vast te stellen om 
de lijst met gemeenschappelijke 
outputindicatoren in de bijlage van deze 
verordening te wijzigen, teneinde waar 
nodig aanpassingen te doen om de 
effectieve beoordeling van de voortgang 
van programma-uitvoering te 
waarborgen.

Or. en
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Amendement 48

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 acties 
behelzen om de economische, ecologische, 
klimatologische en sociale uitdagingen 
waarmee stedelijke gebieden worden 
geconfronteerd, aan te pakken. 

1. Het EFRO ondersteunt in het kader van 
operationele programma's de duurzame 
stedelijke ontwikkeling door middel van 
strategieën die geïntegreerde acties 
behelzen om de economische, ecologische, 
klimatologische, demografische en sociale 
uitdagingen waarmee stedelijke gebieden 
worden geconfronteerd, aan te pakken, 
rekening houdend met de behoefte om de 
banden tussen de stad en het platteland te 
bevorderen. 

1 bis. Er wordt gezorgd voor een 
duurzame stedelijke ontwikkeling via de 
in ex-artikel 99 van Verordening (EU) nr. 
[...]/2013 [de gemeenschappelijke 
verordening] genoemde geïntegreerde 
territoriale investeringen, of via een 
specifiek operationeel programma of een 
specifieke prioriteitsas overeenkomstig 
artikel 87, lid 1, letter c van Verordening 
(EU) nr. [...]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening].

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat stelt in zijn 
partnerschapcontract een lijst op van 
steden waar geïntegreerde maatregelen 
voor duurzame stedelijke ontwikkeling 
moeten worden uitgevoerd en een 
indicatieve jaarlijkse toewijzing voor deze 

2. Elke lidstaat stelt, rekening houdend 
met zijn specifieke territoriale situatie, in 
zijn partnerschapsovereenkomst de 
beginselen voor de selectie van stedelijke 
gebieden op waar geïntegreerde 
maatregelen voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling moeten worden uitgevoerd en 
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maatregelen op nationaal niveau. 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 
krachtens de doelstelling "Investeren in 
groei en werkgelegenheid" wordt bestemd 
voor geïntegreerde maatregelen voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling, waarbij 
steden, subregionale of lokale instanties 
die verantwoordelijk zijn voor het 
uitvoeren van duurzame stedelijke 
strategieën (hierna stedelijke 
autoriteiten), verantwoordelijk zijn voor 
taken die ten minste gerelateerd zijn aan 
de selectie van acties overeenkomstig 
artikel 13, lid 6 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2013 [de gemeenschappelijke 
verordening] of, indien van toepassing, 
overeenkomstig artikel 113, lid 7 van die 
verordening.
2 ter. De beheersautoriteit bepaalt, na 
raadpleging van de stedelijke autoriteit, de 
omvang van de taken betreffende het 
beheer van geïntegreerde acties voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling die 
stedelijke autoriteiten moeten uitvoeren. 
Het besluit van de beheersautoriteit wordt 
formeel schriftelijk vastgelegd. 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

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – kop en titel – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Artikel 9
Platform voor stedelijke ontwikkeling Netwerk voor stedelijke ontwikkeling
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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.

1. De Commissie zet in overeenstemming 
met artikel 51 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening] een netwerk voor stedelijke 
ontwikkeling op ter bevordering van de 
capaciteitsopbouw, de vorming van 
netwerken tussen steden en het uitwisselen 
van ervaringen tussen stedelijke 
autoriteiten die op Unieniveau 
verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren 
van duurzame stedelijke 
ontwikkelingsstrategieën overeenkomstig 
artikel 7, lid 2 bis en 2 ter van deze 
verordening en innovatieve acties op het 
gebied van duurzame stedelijke 
ontwikkeling overeenkomstig artikel 8 
(ex-artikel 9) van deze verordening.

Or. en

Amendement 51

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 partnerschapcontracten opgestelde 
lijsten een lijst op van steden die 
deelnemen aan het platform. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 14, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

2. De activiteiten van het netwerk voor
stedelijke ontwikkeling vormen een 
aanvulling op de activiteiten die worden 
ondernomen krachtens interregionale 
samenwerking overeenkomstig artikel 2, 
lid 3, letter b van Verordening (EU) nr. 
[…]/2013 [ETS].

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, 
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klimatologische en sociale uitdagingen 
waarmee stedelijke gebieden worden 
geconfronteerd, aan te pakken.

Or. en

Amendement 52

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.

schrappen

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Artikel 8
Innovatieve acties op het gebied van 

duurzame stedelijke ontwikkeling
Innovatieve acties op het gebied van 

duurzame stedelijke ontwikkeling

1. Op initiatief van de Commissie kan het 
EFRO innovatieve acties op het gebied van 
duurzame stedelijke ontwikkeling 
ondersteunen, binnen de grens van 0,2% 
van de totale jaarlijkse EFRO-toewijzing. 
Deze acties omvatten studies en 
proefprojecten voor het vaststellen of 
beproeven van nieuwe oplossingen voor 
aangelegenheden in verband met duurzame 
stedelijke ontwikkeling die van belang zijn 
op Unieniveau.

1. Op initiatief van de Commissie kan het 
EFRO innovatieve acties op het gebied van 
duurzame stedelijke ontwikkeling 
ondersteunen overeenkomstig artikel 84, 
lid 7 van Verordening (EU) nr. [...]/2013 
[de gemeenschappelijke verordening]. 
Deze acties omvatten studies en 
proefprojecten voor het vaststellen of 
beproeven van nieuwe oplossingen voor 
aangelegenheden in verband met duurzame 
stedelijke ontwikkeling die van belang zijn 
op Unieniveau. De Commissie stimuleert 
de betrokkenheid van relevante partners 
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uit de in artikel 5, lid 1 van Verordening 
(EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
genoemde categorieën bij de 
voorbereiding en uitvoering van 
innovatieve maatregelen.

2. In afwijking van artikel 4 kunnen 
innovatieve acties alle activiteiten die 
nodig zijn voor het verwezenlijken van de 
in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening] omschreven thematische 
doelstellingen en overeenkomstige 
investeringsprioriteiten ondersteunen.

2. In afwijking van artikel 4 van deze 
verordening kunnen innovatieve acties alle 
activiteiten die nodig zijn voor het 
verwezenlijken van de in artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
omschreven thematische doelstellingen en 
overeenkomstige investeringsprioriteiten 
ondersteunen.

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 de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 13 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met daarin 
gedetailleerde regels betreffende de 
beginselen voor de selectie en uitvoering 
van innovatieve acties die moeten worden 
ondersteund, de verantwoordelijkheden 
van de relevante betrokken instanties en 
een regeling voor toezicht, verslaglegging, 
evaluatie, beheer en controle.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

[…]/2012 [de algemene verordening] 
omschreven thematische doelstellingen;

(b) goederenvervoersdiensten en 
starterssteun voor vervoersdiensten;

(b) goederenvervoersdiensten en 
starterssteun voor vervoersdiensten;

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

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

Ten minste 50% van de specifieke extra 
toewijzing wordt bestemd voor 
maatregelen die bijdragen tot de 
diversificatie en modernisering van de 
economieën van de ultraperifere 
gebieden, waarbij bijzondere aandacht 
uitgaat naar de in de punten 1, 2 en 3 van 
artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de algemene verordening] 
omschreven thematische doelstellingen.

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De specifieke extra toewijzing mag ook 
worden gebruikt om exploitatiesteun en 
uitgaven voor 
openbaredienstverplichtingen en 
overheidsopdrachten voor dienstverlening 
in de ultraperifere gebieden te helpen 
financieren. Met betrekking tot 
operationele steun neemt de Commissie 
uitvoeringsbepalingen voor staatsteun aan 
overeenkomstig de in artikel 16 van 
Verordening (EG) 247/2006 vastgestelde 
procedure.

Or. en
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

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

(c) belastingvrijstellingen en vrijstelling 
van sociale lasten.

(c) belastingvrijstellingen en vrijstelling 
van sociale lasten.

Or. en

Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In afwijking van artikel 3, lid 1, 
punten (a), (a bis) en (b), kan het EFRO 
steun verlenen aan investeringen in 
ondernemingen in ultraperifere regio's, 
ongeacht hun omvang.

Or. en
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Noordelijke dunbevolkte regio's

De specifieke extra toewijzing voor 
noordelijke dunbevolkte regio's valt niet 
onder artikel 4 en wordt toegekend aan de 
in de punten 1, 2, 3, 4 en 7 van artikel 9 
van Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
vastgestelde thematische doelstellingen.

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening doet geen afbreuk aan 
de voortzetting of de wijziging, met 
inbegrip van de volledige of gedeeltelijke 
intrekking, van bijstandsverlening die door 
de Commissie is goedgekeurd op grond 
van Verordening (EG) nr. 1080/2006 of 
andere wetgeving die op 31 december 2013 
op die bijstandsverlening van toepassing is 
en bijgevolg daarna op die 
bijstandsverlening of de betrokken 
projecten van toepassing zal zijn tot ze 
worden afgesloten.

1. Deze verordening doet geen afbreuk aan 
de voortzetting of de wijziging, met 
inbegrip van de volledige of gedeeltelijke 
intrekking, van bijstandsverlening die door 
de Commissie is goedgekeurd op grond 
van Verordening (EG) nr. 1080/2006 of 
andere wetgeving die op 31 december 2013 
op die bijstandsverlening van toepassing is 
en bijgevolg daarna op die 
bijstandsverlening of de betrokken acties
van toepassing zal zijn tot ze worden 
afgesloten.

2. Aanvragen voor bijstand die zijn 
ingediend in het kader van Verordening 
(EG) nr. 1080/2006 blijven geldig.

2. Aanvragen voor bijstand die zijn 
ingediend of goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1080/2006 blijven 
geldig.

Or. en
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Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in artikel 9, lid 
3, bedoelde gedelegeerde handelingen vast 
te stellen, wordt de Commissie met ingang 
van 1 januari 2014 voor onbepaalde tijd 
verleend.

2. De bevoegdheid om de in de artikelen 6 
en 8, lid 3, bedoelde gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt de 
Commissie met ingang van 1 januari 2014 
voor onbepaalde tijd verleend.

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 9, lid 3, bedoelde delegatie 
van bevoegdheid kan te allen tijde door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken. Een besluit tot intrekking 
maakt een einde aan de in dat besluit 
genoemde bevoegdheidsdelegatie. Het 
besluit treedt in werking op de dag na die 
van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een latere datum die daarin nader wordt 
bepaald. Het laat de geldigheid van reeds 
van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet. 

3. De in de artikelen 6 en 8, lid 3, bedoelde 
delegatie van bevoegdheid kan te allen 
tijde door het Europees Parlement of de 
Raad worden ingetrokken. Een besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de in dat 
besluit genoemde bevoegdheidsdelegatie. 
Het besluit treedt in werking op de dag na 
die van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een latere datum die daarin nader wordt 
bepaald. Het laat de geldigheid van reeds 
van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet. 

Or. en
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Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een krachtens artikel 9, lid 3, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
pas in werking als het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de datum van kennisgeving 
ervan aan het Europees Parlement en de 
Raad bezwaar heeft aangetekend tegen de 
gedelegeerde handeling, of indien zowel 
het Europees Parlement als de Raad de 
Commissie voor het verstrijken van deze 
termijn heeft meegedeeld geen bezwaar te 
zullen aantekenen. . Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

5. Een krachtens de artikelen 6 en 8, lid 3, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
pas in werking als het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de datum van kennisgeving 
ervan aan het Europees Parlement en de 
Raad bezwaar heeft aangetekend tegen de 
gedelegeerde handeling, of indien zowel 
het Europees Parlement als de Raad de 
Commissie voor het verstrijken van deze 
termijn heeft meegedeeld geen bezwaar te 
zullen aantekenen. . Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 schrappen
Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
het Coördinatiecomité van de Fondsen. 
Dat comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 4 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
toepassing.

Or. en
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Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 Artikel 15

Intrekking Intrekking
Verordening (EG) nr. 1080/2006 wordt
ingetrokken.

Behoudens de in artikel 12 vastgestelde 
bepalingen wordt Verordening (EG) 
nr. 1080/2006 ingetrokken met ingang van 
1 januari 2014.

Verwijzingen naar de ingetrokken 
verordening worden beschouwd als 
verwijzingen naar deze verordening.

Verwijzingen naar de ingetrokken 
verordening worden beschouwd als 
verwijzingen naar deze verordening en 
worden gelezen volgens de 
concordantietabel in bijlage X.

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Artikel 16

Herziening Herziening
Het Europees Parlement en de Raad bezien 
deze verordening vóór 31 december 2022
opnieuw, overeenkomstig artikel 177 van 
het Verdrag. 

Het Europees Parlement en de Raad bezien 
deze verordening vóór 31 december 2020
opnieuw, overeenkomstig artikel 177 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Or. en
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Productieve investeringen

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING

Productieve investeringen
onderneming
en

Aantal ondernemingen dat 
subsidies ontvangt

onderneming
en

Aantal ondernemingen dat 
andere financiële steun dan 
subsidies ontvangt

onderneming
en

Aantal ondernemingen dat 
niet-financiële steun 
ontvangt

onderneming
en

Aantal nieuwe 
ondernemingen dat steun 
ontvangt

EUR Particuliere investeringen 
voor gelijke delen als 
overheidssteun voor mkb
(subsidies)

EUR Particuliere investeringen 
voor gelijke delen als 
overheidssteun voor mkb
(anders dan subsidies) 

voltijdequival
enten

Aantal gecreëerde 
arbeidsplaatsen in mkb dat 
steun ontvangt

Toerisme bezoeken Aantal bezoeken aan 
attracties die steun 
ontvangen

Amendement

EENHEID AANDUIDING

Productieve investeringen

onderneming
en

Aantal ondernemingen dat 
steun ontvangt

onderneming
en

Aantal ondernemingen dat 
subsidies ontvangt
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onderneming
en

Aantal ondernemingen dat 
andere financiële steun dan 
subsidies ontvangt

onderneming
en

Aantal ondernemingen dat 
niet-financiële steun 
ontvangt

onderneming
en

Aantal nieuwe
ondernemingen dat steun 
ontvangt

EUR Particuliere investeringen 
voor gelijke delen als 
overheidssteun voor 
ondernemingen (subsidies)

EUR Particuliere investeringen 
voor gelijke delen als 
overheidssteun voor 
ondernemingen (anders 
dan subsidies) 

voltijdequival
enten

Werkgelegenheidsgroei in 
gesteunde ondernemingen

Duurzaam toerisme bezoeken/jaa
r

Stijging van verwacht 
aantal bezoeken aan 
plaatsen van cultureel en 
natuurlijk erfgoed die 
steun ontvangen

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage – ICT-infrastructuur

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING
ICT-infrastructuur personen Inwoners die toegang 

hebben tot breedband met 
snelheid van minstens 30 
Mbps

Amendement
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EENHEID AANDUIDING
ICT-infrastructuur huishoudens Extra huishoudens die 

toegang hebben tot 
breedband met snelheid van 
minstens 30 Mbps

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Vervoer

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING
Vervoer

Spoor km Totale lengte van nieuwe 
spoorwegverbinding

waarvan: TEN-V
km Totale lengte van opnieuw 

aangelegde of verbeterde 
spoorwegverbinding

waarvan: TEN-V
Wegen km Totale lengte van nieuw 

aangelegde wegen
waarvan: TEN-V

km Totale lengte van opnieuw 
aangelegde of verbeterde 
wegen
waarvan: TEN-V

Stadsvervoer aantal 
passagiers

Toename van aantal 
passagiers die 
gebruikmaken van 
gesubsidieerd stadsvervoer

Binnenwateren ton-km Toename van vracht die 
via verbeterde 
binnenwateren wordt 
vervoerd

Amendement
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EENHEID AANDUIDING
Vervoer

Spoorwegen km Totale lengte van nieuwe 
spoorwegverbinding

waarvan: TEN-V
km Totale lengte van opnieuw 

aangelegde of verbeterde 
spoorwegverbinding

waarvan: TEN-V
Wegen km Totale lengte van nieuw 

aangelegde wegen
waarvan: TEN-V

km Totale lengte van opnieuw 
aangelegde of verbeterde 
wegen
waarvan: TEN-V

Stadsvervoer km Totale lengte van nieuwe 
of verbeterde tram- en 
metrolijnen

Binnenwateren km Totale lengte van 
verbeterde of gecreëerde 
binnenwateren

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Milieu

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING

Milieu
Vaste afvalstoffen ton Extra capaciteit voor het 

recycleren van afvalstoffen
Watervoorziening personen Extra aantal inwoners dat 

profiteert van verbeterde 
watervoorziening



PE487.951v02-00 54/60 PR\937974NL.doc

NL

m3 Geschatte vermindering 
van lekkages in 
waterleidingnet

Afvalwaterbehandeling inwonerequiv
alent

Extra aantal inwoners dat 
profiteert van verbeterde 
afvalwaterbehandeling

Risicopreventie en risicobeheer personen Inwoners die profiteren van 
maatregelen ter 
bescherming tegen 
overstromingen

personen Inwoners die profiteren van 
maatregelen ter 
bescherming tegen 
bosbranden en andere 
beschermingsmaatregelen

Bodemsanering hectare Totale oppervlakte van 
gesaneerde bodem

Bodemafdekking hectare Verandering van door 
ontwikkeling afgedekt land

Natuur en biodiversiteit hectare Oppervlakte van habitats 
die beter worden 
beschermd

Amendement

EENHEID AANDUIDING

Milieu
Vaste afvalstoffen tonnes/jaar Extra capaciteit voor het 

recycleren van afvalstoffen
Watervoorziening personen Extra aantal inwoners dat 

profiteert van verbeterde 
watervoorziening

schrappen
Afvalwaterbehandeling inwonerequiv

alent
Extra aantal inwoners dat 
profiteert van verbeterde 
afvalwaterbehandeling

Risicopreventie en risicobeheer personen Inwoners die profiteren van 
maatregelen ter 
bescherming tegen 
overstromingen

personen Inwoners die profiteren van 
maatregelen ter 
bescherming tegen 
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bosbranden
Bodemsanering hectare Totale oppervlakte van 

gesaneerde bodem

schrappen
Natuur en biodiversiteit hectare Oppervlakte van habitats

die worden ondersteund 
voor een betere 
bescherming

Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Onderzoek, innovatie

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING

Onderzoek, innovatie

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

onderneming
en

Aantal ondernemingen dat 
samenwerkt met 
ondersteunde 
onderzoeksinstellingen

voltijdequival
enten

Aantal gecreëerde posten 
voor O&O-
personeelsleden/onderzoek
ers in ondersteunde 
entiteiten 

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

onderneming
en

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

onderneming
en

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

Amendement

EENHEID AANDUIDING
Onderzoek, innovatie

schrappen
schrappen
voltijdequival
enten

Aantal nieuwe 
onderzoekers in gesteunde 
entiteiten

voltijdequival
enten

Aantal onderzoekers 
werkzaam in verbeterde 
onderzoeksinfrastructuurf
aciliteiten

onderneming
en

Aantal ondernemingen dat 
samenwerkt met gesteunde 
onderzoeksinstellingen

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

onderneming
en

Aantal ondersteunde
ondernemingen dat nieuwe 
producten op de markt 
heeft gebracht

onderneming
en

Aantal ondersteunde
ondernemingen dat nieuwe 
producten in de 
onderneming heeft 
geïntroduceerd

Or. en
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Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Energie en klimaatverandering

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING
Energie en klimaatverandering

Hernieuwbare energie MW Extra capaciteit van 
productie van energie uit 
hernieuwbare bronnen

Energie-efficiëntie huishoudens Aantal huishoudens met 
verbeterde 
energieverbruikclassificatie

kWh/jaar Daling van primair 
energieverbruik van 
openbare gebouwen

verbruikers Aantal extra 
energieverbruikers die zijn 
aangesloten op slimme 
netten

Reductie van uitstoot van 
broeikasgassen

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

Amendement

EENHEID AANDUIDING

Energie en klimaatverandering
Hernieuwbare energie MW Extra capaciteit van 

productie van energie uit 
hernieuwbare bronnen

Energie-efficiëntie huishoudens Aantal huishoudens met 
verbeterde 
energieverbruikclassificatie

kWh/jaar Daling van primair 
energieverbruik van 
openbare gebouwen

verbruikers Aantal extra 
energieverbruikers die zijn 
aangesloten op slimme 
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netten
Reductie van uitstoot van 
broeikasgassen

ton CO2eq Geschatte daling van 
uitstoot van broeikasgassen 

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Sociale infrastructuur

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING
Sociale infrastructuur

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

Gezondheid personen Capaciteit van 
gesubsidieerde
gezondheidsdiensten 

Huisvesting huishoudens Aantal huishoudens dat 
profiteert van verbeterde 
woonomstandigheden

Cultureel erfgoed bezoeken Aantal bezoeken aan sites 
die steun ontvangen

Amendement

EENHEID AANDUIDING

Sociale infrastructuur
Kinderopvang en onderwijs personen Capaciteit van 

gesubsidieerde 
infrastructuur voor 
kinderopvang of onderwijs

Gezondheid personen Aantal inwoners dat naar 
verwachting gebruikmaakt 
van verbeterde 
gezondheidsdiensten

schrappen
schrappen
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Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Stedelijke ontwikkeling

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING

Stedelijke ontwikkeling
personen Inwoners van gebieden met 

strategieën voor 
geïntegreerde stedelijke 
ontwikkeling

vierkante 
meter

Nieuwe open ruimte in 
stedelijke gebieden 

vierkante 
meter

Nieuwe openbare of 
bedrijfsgebouwen in 
stedelijke gebieden 

vierkante 
meter

Nieuwe huisvesting in 
stedelijke gebieden 

Amendement

EENHEID AANDUIDING

Specifieke indicatoren voor
stedelijke ontwikkeling

personen Inwoners van gebieden met 
strategieën voor 
geïntegreerde stedelijke 
ontwikkeling

vierkante 
meter

Open ruimte die is 
gecreëerd of hersteld in 
stedelijke gebieden

vierkante 
meter

Openbare of 
bedrijfsgebouwen die zijn 
gebouwd of gerenoveerd in 
stedelijke gebieden

vierkante 
meter

Gerenoveerde huisvesting 
in stedelijke gebieden
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Or. en


