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BEKNOPTE MOTIVERING

De verordening stelt het toepassingsgebied van het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling vast wat de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" betreft. De 
Commissie heeft ervoor geopteerd een afzonderlijke verordening voor te stellen voor de 
doelstelling "Europese territoriale samenwerking" om optimaal rekening te kunnen houden 
met het specifieke karakter en de multinationale context van de programma's. 

Een van de nieuwe elementen in het voorstel zijn de bepalingen betreffende thematische 
concentratie en investeringsprioriteiten. Het verbeteren van de strategische gerichtheid van de 
programma's en de coördinatie tussen de programma's zouden op zich al een significante stap 
voorwaarts betekenen. Bovendien is het noodzakelijk dat de administratieve lasten worden 
verminderd en dat de regels geharmoniseerd worden opdat het programma goed kan worden 
uitgevoerd en de samenwerking vruchten kan afwerpen. De rapporteur is van mening dat de 
Commissie op verzoek van het Europees Parlement of de Raad geüpdate rapporten moet 
indienen over de doeltreffendheid van het cohesiebeleid en de toegevoegde waarde en de 
groei die het genereert.

Hoewel het Commissievoorstel op de meeste vlakken een duidelijke vooruitgang betekent, 
zijn er nog steeds punten voor verbetering vatbaar. De rapporteur heeft enkele voor de 
sleutelgebieden belangrijke specifieke vervoersthema's aan het voorstel toegevoegd, zoals de 
door de Commissie voorgestelde investeringsprioriteiten. De doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking" is zeer nuttig voor het oplossen van grensoverschrijdende 
problemen en gewone lokale betwistingen. De gebrekkige toegankelijkheid, infrastructuur en 
transportverbindingen in deze gebieden zijn inderdaad, naast het ontbreken van adequate 
grensoverschrijdende vervoersnetwerken, ernstige problemen. Voorts heeft de rapporteur 
passende aandacht gewijd aan het aspect toerisme, in het bijzonder de exploitatie van het 
onontgonnen potentieel van de grensgebieden.

Wat de delegatie van bevoegdheden aan de Commissie betreft, meent de rapporteur dat het 
bereik ervan te ruim is. De rapporteur wenst dat de duur van de bevoegdheid van de 
Commissie om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt beperkt en voorwaarden 
worden gesteld voor de uitbreiding van die bevoegdheid. Door de indiening van een verslag te 
vragen krijgen het Parlement en de Raad de nodige informatie om toekomstige voorstellen te 
kunnen beoordelen. Dit houdt ook rekening met de nieuwe standaardformulering van het 
Europees Parlement inzake gedelegeerde handelingen.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Met de versterking van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang wordt beoogd verbetering te 
brengen in de bestaande territoriale 
onevenwichtigheden en een einde te 
maken aan ongelijkheden op het gebied 
van ontwikkeling en toegankelijkheid. Om 
dit te bereiken is het absoluut 
noodzakelijk het evenwicht te herstellen 
tussen kustzones en gebieden in het 
binnenland, stedelijke gebieden en 
plattelandsgebieden alsmede zones met 
goede verbindingen naar buiten en die 
met een enclave-positie. Dit 
evenwichtsherstel behoort tot de 
prioriteiten van het cohesiebeleid. De 
noodzaak hiervan is nog sterker in 
grensgebieden, zodat een adequate 
maatregel in het kader van het EFRO en 
de territoriale samenwerking op zijn 
plaats is. In het licht van deze dringende 
noodzaak moet worden overgegaan tot de 
aanmoediging en waarborging van een 
evenwichtige ruimtelijke ordening die het 
milieu ontziet en wordt ondersteund door 
infrastructuren voor vervoer, productie, 
energie, diensten en toerisme met een 
hoog prestatieniveau die zich zonder 
fysieke, technische of administratieve 
belemmeringen in een land zelf en tussen 
de lidstaten kunnen ontplooien. Met een 
dergelijke geïntegreerde benadering is het 
mogelijk een slimme, duurzame en 
inclusieve groei te ondersteunen en de 
doelen te bereiken die de Unie zich in 
verband met de territoriale samenwerking 
heeft gesteld.

Motivering

De economische, sociale en territoriale samenhang vormt een allereerste voorwaarde voor 
een slimme, duurzame en inclusieve groei in Europa. Het voortbestaan van territoriale 
onevenwichtigheden, in de zin van dynamiek en toegankelijkheid, heeft een remmende 
werking op deze cohesie. Om hier overheen te komen moet door middel van het doel 
"territoriale samenwerking" van de EFRO naar nieuw evenwicht tussen regio's worden 
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gestreefd op basis van goed presterende infrastructuren.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Grensoverschrijdende samenwerking 
moet tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan (zoals moeilijkheden 
betreffende permanente territoriale 
verbinding, slechte toegankelijkheid,
ontoereikende of ontbrekende 
vervoersverbindingen, met inbegrip van 
knelpunten in de basisvervoersnetwerken, 
krimpende lokale industriesectoren,
ongeschikt bedrijfsklimaat, gebrek aan 
netwerken tussen lokale en regionale 
overheidsinstanties, onderzoek en 
innovatie en invoering van informatie- en 
communicatietechnologieën, 
milieuvervuiling, risicopreventie, negatieve 
opinies ten aanzien van de burgers van 
buurlanden) en het onbenutte potentieel in 
het grensgebied te exploiteren
(ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoek- en innovatievoorzieningen en –
clusters, ontwikkeling van culturele 
uitwisselingen, grensoverschrijdende 
arbeidsmarktintegratie, steun aan 
duurzame grensoverschrijdende 
vervoersnetwerken, indien mogelijk steun 
voor maritieme of spoorwegverbindingen, 
bevordering van duurzaam 
grensoverschrijdend toerisme en 
gezamenlijke marketing, verbetering van 
de toeristische infrastructuren,
samenwerking tussen universiteiten of 
gezondheidscentra, en ontwikkeling van 
specifieke projecten in de toeristische 
sector) waarbij tegelijkertijd het 
samenwerkingsproces wordt verbeterd met 
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het oog op de algehele harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie. In het geval van 
een grensoverschrijdend programma tussen 
Noord-Ierland en de aangrenzende 
graafschappen van Ierland ter 
ondersteuning van vrede en verzoening 
draagt het EFRO ook bij tot de bevordering 
van sociale en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's, met name door 
maatregelen ter bevordering van de 
samenhang tussen de gemeenschappen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij de afbakening van gebieden voor 
transnationale samenwerking moet 
rekening worden gehouden met 
maatregelen die nodig zijn om de
geïntegreerde territoriale ontwikkeling te 
bevorderen. Aan de Commissie moet de 
bevoegdheid worden verleend om gebieden 
voor transnationale samenwerking af te 
bakenen.

(10) Bij de afbakening van gebieden voor 
transnationale samenwerking moet 
rekening worden gehouden met 
maatregelen die nodig zijn om een
geïntegreerde territoriale ontwikkeling te 
bevorderen die de mobiliteit tussen 
toerismegebieden en het achterland in de 
hand werkt. Aan de Commissie moet de 
bevoegdheid worden verleend om gebieden 
voor transnationale samenwerking af te 
bakenen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In het kader van het operationele 
programma van het trans-Europese 
vervoersnetwerk wordt voorrang gegeven 
aan de financiering van projecten 
betreffende ontbrekende 
grensoverschrijdende verbindingen en 
projecten die een einde moeten maken 
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aan knelpunten, om de mobiliteit en de 
toegankelijkheid van vooral toeristische 
gebieden in de hand te werken. Om dit te 
bereiken moet een evenwichtige koppeling 
worden gevonden tussen het gebruik van 
de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, het Cohesiefonds en het 
EFRO, in het bijzonder via het doel 
"Europese territoriale samenwerking".

Motivering

Om de Europese territoriale samenhang te versterken en om zo ook in te gaan op de 
prioriteiten als vermeld in de strategie Europa 2020 moet de Unie alles in het werk stellen om 
zijn territoriale mobiliteit te verbeteren. Het trans-Europese vervoersnetwerk moet in dit 
beleid een plaats krijgen en komt daarom in aanmerking voor de toepassing van de 
toewijzingscriteria voor EFRO-financiering, in het bijzonder via de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking".

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om de in de Europa 2020-strategie 
vermelde streefcijfers en doelstellingen van 
een slimme, duurzame en inclusieve groei 
te kunnen realiseren, moet het EFRO in het 
kader van de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking" bijdragen tot de 
verwezenlijking van de thematische 
doelstellingen die bestaan in de 
ontwikkeling van een op kennis, onderzoek 
en innovatie gebaseerde economie, de 
bevordering van een groenere, qua gebruik 
van hulpbronnen efficiëntere en 
concurrerende economie, de 
totstandbrenging van een hoge 
werkgelegenheid waarmee wordt gezorgd 
voor sociale en territoriale samenhang, en 
de ontwikkeling van administratieve 
capaciteit. De lijst van 
investeringsprioriteiten onder de 
verschillende thematische doelstellingen 
moet echter worden aangepast aan de 

(17) Om de streefcijfers en doelstellingen 
van vermindering van de klimaateffecten 
en een slimme, duurzame en inclusieve 
groei te kunnen realiseren, moet het EFRO 
in het kader van de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking" bijdragen tot de 
verwezenlijking van de thematische 
doelstellingen die bestaan in de 
ontwikkeling van een op kennis, onderzoek 
en innovatie gebaseerde economie, de 
bevordering van een groenere, qua gebruik 
van hulpbronnen efficiëntere en 
concurrerende economie, de 
totstandbrenging van een hoge 
werkgelegenheid waarmee wordt gezorgd 
voor sociale en territoriale samenhang, en 
de ontwikkeling van administratieve 
capaciteit. De lijst van 
investeringsprioriteiten onder de 
verschillende thematische doelstellingen 
moet echter worden aangepast aan de 
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specifieke behoeften van de doelstelling
"Europese territoriale samenwerking", met 
name door in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
juridische en administratieve 
samenwerking, de samenwerking tussen 
burgers en instellingen, en de 
samenwerking op het gebied van 
werkgelegenheid, opleiding en sociale 
insluiting in een grensoverschrijdend 
perspectief, door in het kader van de 
transnationale samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
grensoverschrijdende samenwerking aan de 
zeegrenzen die niet onder programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
valt, en door de ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën.

specifieke behoeften van de doelstelling
"Europese territoriale samenwerking", met 
name door in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking de 
voortzetting mogelijk te maken van de 
juridische en administratieve 
samenwerking, de samenwerking tussen 
burgers en instellingen, van de 
ontwikkeling, verbetering of uitbreiding 
van de infrastructuur voor vervoer en
toerisme, van de samenwerking op het 
gebied van werkgelegenheid, opleiding en 
sociale insluiting in een 
grensoverschrijdend perspectief, door in 
het kader van de transnationale 
samenwerking de voortzetting mogelijk te 
maken van de grensoverschrijdende 
samenwerking aan de zeegrenzen die niet 
onder programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking valt, 
en door de ontwikkeling en uitvoering van 
macroregionale en zeebekkenstrategieën.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het is nodig de inhoudelijke eisen 
waaraan samenwerkingsprogramma's in het 
kader van de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking" moeten 
voldoen, aan de specifieke behoeften ervan 
aan te passen. Daarom moeten zij ook 
aspecten omvatten die nodig zijn voor de 
effectieve uitvoering ervan op het 
grondgebied van de deelnemende lidstaten, 
zoals de voor audits en controles 
verantwoordelijke instanties, de procedure 
om een gezamenlijk secretariaat in te 
stellen, en de aansprakelijkstelling bij 
financiële correcties. Bovendien moet, 
vanwege het horizontale karakter van 
programma's voor interregionale 
samenwerking, de inhoud van die 

(18) Het is nodig de inhoudelijke eisen 
waaraan samenwerkingsprogramma's in het 
kader van de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking" moeten 
voldoen, aan de specifieke behoeften ervan 
aan te passen en rekening te houden met de 
plaatselijke ontwikkelingsproblemen. 
Daarom moeten zij ook aspecten omvatten 
die nodig zijn voor de effectieve uitvoering 
ervan op het grondgebied van de 
deelnemende lidstaten, zoals de voor audits 
en controles verantwoordelijke instanties, 
de procedure om een gezamenlijk 
secretariaat in te stellen, en de 
aansprakelijkstelling bij financiële 
correcties. Bovendien moet, vanwege het 
horizontale karakter van programma's voor 
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samenwerkingsprogramma's worden 
aangepast, met name wat betreft de 
definitie van de begunstigde of 
begunstigden in het kader van de lopende 
programma's INTERACT en ESPON.

interregionale samenwerking, de inhoud 
van die samenwerkingsprogramma's 
worden aangepast, met name wat betreft de 
definitie van de begunstigde of 
begunstigden in het kader van de lopende 
programma's INTERACT en ESPON.

Motivering

De in het kader van het samenwerkingsprogramma ontwikkelde projecten moeten ook worden 
toegesneden op de speciale behoeften van de betrokken plaatsen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In overeenstemming met de 
doelstelling "slimme, duurzame en 
inclusieve groei" moeten de 
structuurfondsen zorgen voor een meer 
geïntegreerde en inclusieve aanpak van 
lokale problemen. Om deze aanpak te 
versterken, moet de steun uit het EFRO in 
grensregio's worden gecoördineerd met 
steun uit het Europees Landbouwfonds 
voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en 
het Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij (EFMZV) en moeten er waar 
nodig Europese groeperingen voor 
territoriale samenwerking die zijn 
opgericht bij Verordening (EG) nr. 
1082/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 5 juli 2006 betreffende een 
Europese groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTS), bij worden 
betrokken als lokale ontwikkeling een van 
hun doelstellingen is.

(19) In overeenstemming met de 
doelstelling "slimme, duurzame en 
inclusieve groei" moeten de 
structuurfondsen zorgen voor een meer 
geïntegreerde en inclusieve aanpak van 
lokale problemen zoals het gebrek aan 
steun voor vervoers- en toerisme-
infrastructuur, de achteruitgang van de 
traditionele productie en 
productiemethoden en de afstand tot de 
markten. Om deze aanpak te versterken, 
moet de steun uit het EFRO in grensregio's 
worden gecoördineerd met steun uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV) en moeten er waar nodig 
Europese groeperingen voor territoriale 
samenwerking die zijn opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 betreffende een Europese groepering 
voor territoriale samenwerking (EGTS), bij 
worden betrokken als lokale ontwikkeling 
een van hun doelstellingen is.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) grensoverschrijdende samenwerking 
tussen aan elkaar grenzende regio's ter 
bevordering van de geïntegreerde regionale 
ontwikkeling tussen naburige aan land- en 
zeegrenzen gelegen regio's van twee of 
meer lidstaten of tussen naburige 
grensregio's van ten minste één lidstaat en 
één derde land aan de buitengrenzen van de 
Unie, met uitzondering van die welke 
onder programma's in het kader van de 
externe financieringsinstrumenten van de 
Unie vallen;

(1) grensoverschrijdende samenwerking en 
het wegnemen van fysische, technische en 
administratieve belemmeringen tussen aan 
elkaar grenzende regio's ter bevordering 
van de geïntegreerde regionale 
ontwikkeling tussen naburige aan land- en 
zeegrenzen gelegen regio's van twee of 
meer lidstaten of tussen naburige 
grensregio's van ten minste één lidstaat en 
één derde land aan de buitengrenzen van de 
Unie;

Motivering

Grensoverschrijdende samenwerking wordt pas effectief en efficiënt als iets wordt gedaan 
aan de fysieke, technische en administratieve belemmeringen die nog aan de grenzen bestaan.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de uitwisseling van ervaring 
betreffende de aanwijzing, overdracht en 
verspreiding van goede praktijken op het 
gebied van netwerken voor het toerisme 
en het vervoer;

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor transnationale samenwerking stelt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de lijst vast van 
transnationale gebieden die steun kunnen 
ontvangen. De gebieden zijn ingedeeld 
naar samenwerkingsprogramma en 
omvatten regio's van NUTS-niveau 2. 
Daarbij wordt gezorgd voor de continuïteit 
van deze samenwerking in grotere 
coherente gebieden op basis van vroegere 
programma's. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 30, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

Voor transnationale samenwerking stelt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de lijst vast van 
transnationale gebieden die steun kunnen 
ontvangen. De gebieden zijn ingedeeld 
naar samenwerkingsprogramma en 
omvatten regio's van NUTS-niveau 2. 
Daarbij wordt gezorgd voor de uitvoering 
van macro-regionale strategieën van de 
EU en de continuïteit van de 
transnationale samenwerking in grotere 
coherente gebieden op basis van vroegere 
programma's. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 30, lid 2,
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als aanvulling op artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
EFRO-verordening] steunt het EFRO het 
gemeenschappelijke gebruik van 
menselijke hulpbronnen, voorzieningen en 
infrastructuren over de grenzen heen in het 
kader van de verschillende 
investeringsprioriteiten, alsook de 
volgende investeringsprioriteiten binnen de 
thematische doelstellingen:

Als aanvulling op artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
EFRO-verordening] steunt het EFRO het 
gemeenschappelijke gebruik van 
menselijke hulpbronnen, voorzieningen en 
infrastructuren die bestemd zijn het 
"grenseffect" uit te schakelen in het kader 
van de verschillende 
investeringsprioriteiten, alsook de 
volgende investeringsprioriteiten binnen de 
thematische doelstellingen, rekening 
houdend met de specifieke plaatselijke 
omstandigheden en behoeften:

Motivering

Uit de tekst komt niet duidelijk het idee naar voren dat het EFRO, gelet op het doel van 
"territoriale samenwerking", bestemd is om een einde te maken aan hetgeen als het 
"grenseffect" wordt beschouwd. Ook moet eraan herinnerd worden dat deze fondsen niet 
volgens één schema moeten worden ingezet, maar dat rekening moet worden gehouden met de 
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specifieke plaatselijke behoeften en omstandigheden.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-i) het herstel op grensoverschrijdende 
schaal van het evenwicht tussen 
kuststreken en gebieden in het 
binnenland, tussen stedelijke gebieden en 
plattelandsgebieden alsmede tussen zones 
met goede verbindingen naar buiten en 
ingesloten gebieden, alsmede 
grensoverschrijdende structurele 
maatregelen ter ondersteuning van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang, de toegankelijkheid, groei, 
ontwikkeling en aantrekkingskracht;

Motivering

De economische, sociale en territoriale samenhang vormt een allereerste voorwaarde voor 
een slimme, duurzame en inclusieve groei in Europa. Het voortbestaan van territoriale 
onevenwichtigheden, in de zin van dynamiek en toegankelijkheid, heeft een remmende 
werking op deze cohesie. Om dit op te lossen moet bij de investeringsprioriteiten ook het 
evenwichtsherstel tussen diverse gebieden via adequate structurele acties de aandacht 
krijgen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(i) integratie van grensoverschrijdende 
arbeidsmarkten, met inbegrip van
duurzame grensoverschrijdende mobiliteit,
indien mogelijk door middel van 
maritieme of spoorwegverbindingen met 
en tussen de nieuwe lidstaten onderling
en ook met naburige landen, duurzaam 
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werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit");

toerisme, grensoverschrijdende 
vervoersverbindingen die passen in de 
trans-Europese vervoersnetwerken, het 
wegnemen van fysische, technische en 
administratieve belemmeringen,
gezamenlijke lokale 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
gezamenlijke opleiding (binnen de 
thematische doelstelling "bevordering van 
werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit");

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) bevordering van het 
grensoverschrijdende toerisme en de 
gemeenschappelijke marketing (in het 
kader van het thematische doel van een 
versterking van het concurrentievermogen 
van kleine en middelgrote 
ondernemingen, van de landbouwsector 
(bij het Elfpo) en van de visserij- en 
aquacultuursector (bij het EFMZW);

Motivering

Gemeenschappelijke strategieën voor het toerisme leveren, afgezien van de positieve 
economische aspecten door een versterking van het concurrentievermogen, een belangrijke 
bijdrage aan het bereiken van het nieuwe doel "territoriale cohesie" overeenkomstig het 
Verdrag van Lissabon.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) bevordering van juridische en 
administratieve samenwerking en 
samenwerking tussen burgers en 

(iv) bevordering van juridische en 
administratieve samenwerking en 
samenwerking tussen burgers en 
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instellingen (binnen de thematische 
doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit en een doelmatig 
openbaar bestuur");

instellingen, met inbegrip van 
grensoverschrijdende samenwerking 
tussen administraties ter verbetering van 
de communicatie en de samenspraak met 
alle betrokkenen in verband met de 
behoeften, planning en ontwikkeling van 
grensoverschrijdende infrastructuur 
(binnen de thematische doelstelling
"vergroting van de institutionele capaciteit 
en een doelmatig openbaar bestuur");

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv bis) de uitvoering en bevordering van 
maatregelen in de toerismesector die zich 
richten op de ontwikkeling van de 
betrokken gebieden;

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv ter) de integratie van het 
vervoersstelsel van de Unie in de 
transportsystemen van de aan de Unie 
grenzende staten;

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv quater) de ontwikkeling van nieuwe en 
de verbetering of uitbreiding van de 
bestaande infrastructuur voor vervoer en 
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toerisme; 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit en een doelmatig 
openbaar bestuur").

b) in het kader van transnationale 
samenwerking: ontwikkeling en uitvoering 
van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën (binnen de 
thematische doelstelling "vergroting van de 
institutionele capaciteit, een doelmatig 
openbaar bestuur", alsmede gerichte acties 
in de toerismesector).

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking kunnen vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
uit hoofde van artikel 28 van Verordening 
(EU) nr. /2012 [GV] omvatten, mits de 
groep voor lokale ontwikkeling is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
ten minste twee landen waarvan er één een 
lidstaat is.

Programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking kunnen vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
uit hoofde van artikel 28 van Verordening 
(EU) nr. ... /2012 [GV] omvatten, mits de 
groep voor lokale ontwikkeling is 
samengesteld uit plaatselijke
vertegenwoordigers van ten minste twee 
landen waarvan er één een lidstaat is.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad jaarlijks 
uitvoeringsverslagen voor over de wijze 
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waarop de Europese financiering van de 
regionale ontwikkeling is gebruikt om het 
doel van territoriale samenwerking te 
bereiken.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in artikel 17, 
lid 1, bedoelde gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt de Commissie met 
ingang van de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening voor onbepaalde tijd
verleend.

2. De bevoegdheid om de in artikel 17, 
lid 1, bedoelde gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt de Commissie met 
ingang van de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening voor een periode van 
vijf jaar verleend. Uiterlijk negen 
maanden vóór het verstrijken van de 
termijn van vijf jaar stelt de Commissie 
een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het 
verstrijken van elke termijn verzet tegen 
een dergelijke verlenging.

Motivering

De delegatie van bevoegdheid aan de Commissie moet in de tijd beperkt blijven tot een 
periode van vijf jaar, die verlengd kan worden op bepaalde voorwaarden, zoals de indiening 
van een rapport en het "nihil obstat" van Parlement en Raad. Dit amendement houdt rekening 
met de nieuwe standaardformulering inzake gedelegeerde handelingen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel – kolom 2 – regel 10 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

EENHEID EENHEID
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EUR

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel – kolom 3 – regel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AANDUIDING AANDUIDING

Bedrag van de investeringen ter 
verbetering van de toegankelijkheid van 
toeristische diensten voor personen met 
beperkte mobiliteit

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel – kolom 2 – regel 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

EENHEID EENHEID

EUR

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel – kolom 3 – regel 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AANDUIDING AANDUIDING

Bedrag van de investeringen in netwerken 
van fietspaden

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel – kolom 2 – regel 10 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

EENHEID EENHEID

EUR

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel – kolom 3 – regel 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AANDUIDING AANDUIDING

Bedrag van de investeringen in 
natuurlijk, cultureel, industrieel en 
historisch erfgoed

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel – kolom 2 – regel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

EENHEID EENHEID

aantal

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel – kolom 3 – regel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AANDUIDING AANDUIDING

Nieuw aangelegde, herbouwde of 
verbeterde grensoverschrijdende 
gedeelten

Amendement 31
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel – kolom 2 – regel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

EENHEID EENHEID

aantal

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel – kolom 3 – regel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AANDUIDING AANDUIDING

Nieuw aangelegde, herbouwde of 
verbeterde grensoverschrijdende 
gedeelten

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel – kolom 2 – regel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

EENHEID EENHEID

percentage

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel – kolom 3 – regel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AANDUIDING AANDUIDING

Wijziging in het modale aandeel van het 
openbaar vervoer
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