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Amendement 1
Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. drukt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
over de aanzienlijke vertraging bij de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 
voor de periode 2021-2027, en herhaalt 
zijn oproep aan de Commissie en de 
lidstaten om de goedkeuring van de 
partnerschapsovereenkomsten en -
programma’s te bespoedigen, zonder de 
kwaliteit ervan te ondermijnen en met 
inachtneming van de politieke prioriteiten 
van de EU en de toepasselijke beginselen; 
herhaalt dat in dit verband bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan minder 
ontwikkelde regio’s en eilanden;

1. drukt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
over de aanzienlijke vertraging bij de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 
voor de periode 2021-2027, en herhaalt 
zijn oproep aan de Commissie en de 
lidstaten om de goedkeuring van de 
partnerschapsovereenkomsten en -
programma’s te bespoedigen, zonder de 
kwaliteit ervan te ondermijnen en met 
inachtneming van de politieke prioriteiten 
van de EU en de toepasselijke beginselen; 
benadrukt dat deze vertraging de 
uitvoering van het beleid voor herstel na 
COVID-19 beperkt en het risico met zich 
meebrengt dat minder ontwikkelde 
regio’s, met inbegrip van de ultraperifere 
gebieden, buiten de boot vallen; herhaalt 
dat in dit verband bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan minder 
ontwikkelde regio’s en eilanden;

Or. fr

Amendement 2
Martina Michels

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. drukt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
over de aanzienlijke vertraging bij de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 
voor de periode 2021-2027, en herhaalt 
zijn oproep aan de Commissie en de 
lidstaten om de goedkeuring van de 
partnerschapsovereenkomsten en -
programma’s te bespoedigen, zonder de 

1. drukt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
over de aanzienlijke vertraging bij de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 
voor de periode 2021-2027, en herhaalt 
zijn oproep aan de Commissie en de 
lidstaten om de goedkeuring van de 
partnerschapsovereenkomsten en -
programma’s te bespoedigen, zonder de 
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kwaliteit ervan te ondermijnen en met 
inachtneming van de politieke prioriteiten 
van de EU en de toepasselijke beginselen; 
herhaalt dat in dit verband bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan minder 
ontwikkelde regio’s en eilanden;

kwaliteit ervan te ondermijnen en met 
inachtneming van de politieke prioriteiten 
van de EU en de toepasselijke beginselen; 
herhaalt dat in dit verband bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan minder 
ontwikkelde regio’s en eilanden, alsook 
aan overgangsregio’s, die worden 
geconfronteerd met bijzonder belangrijke 
uitdagingen op het gebied van sociaal 
rechtvaardige en evenwichtige structurele 
veranderingen in de richting van de 
noodzakelijke klimaatneutraliteit en 
energietransitie;

Or. de

Amendement 3
Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Sandro 
Gozi, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. drukt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
over de aanzienlijke vertraging bij de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 
voor de periode 2021-2027, en herhaalt 
zijn oproep aan de Commissie en de 
lidstaten om de goedkeuring van de 
partnerschapsovereenkomsten en -
programma’s te bespoedigen, zonder de 
kwaliteit ervan te ondermijnen en met 
inachtneming van de politieke prioriteiten 
van de EU en de toepasselijke beginselen; 
herhaalt dat in dit verband bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan minder 
ontwikkelde regio’s en eilanden;

1. drukt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
over de aanzienlijke vertraging bij de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 
voor de periode 2021-2027, en herhaalt 
zijn oproep aan de Commissie en de 
lidstaten om de goedkeuring van de 
partnerschapsovereenkomsten en -
programma’s te bespoedigen, zonder de 
kwaliteit ervan te ondermijnen en met 
inachtneming van de politieke prioriteiten 
van de EU en de toepasselijke beginselen; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
lokale overheden worden betrokken bij 
het ontwerp en de uitvoering van alle 
programma’s; herhaalt dat in dit verband 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan minder ontwikkelde regio’s, eilanden, 
ultraperifere gebieden en plattelands-, 
afgelegen en ontvolkte gebieden;

Or. en
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Amendement 4
Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. drukt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
over de aanzienlijke vertraging bij de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 
voor de periode 2021-2027, en herhaalt 
zijn oproep aan de Commissie en de 
lidstaten om de goedkeuring van de 
partnerschapsovereenkomsten en -
programma’s te bespoedigen, zonder de 
kwaliteit ervan te ondermijnen en met 
inachtneming van de politieke prioriteiten 
van de EU en de toepasselijke beginselen; 
herhaalt dat in dit verband bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan minder 
ontwikkelde regio’s en eilanden;

1. drukt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
over de aanzienlijke vertraging bij de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 
voor de periode 2021-2027, en herhaalt 
zijn oproep aan de Commissie en de 
lidstaten om de goedkeuring van de 
partnerschapsovereenkomsten en -
programma’s te bespoedigen, zonder de 
kwaliteit ervan te ondermijnen en met 
inachtneming van de politieke prioriteiten 
van de EU en de prioriteiten en zorgen 
van de EU-burgers; herhaalt dat in dit 
verband bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan minder ontwikkelde regio’s en 
aan regio’s die zich in de 
"middeninkomensval" bevinden, 
rekening houdend met de moeilijke 
economische situatie en de inflatie 
waarmee zij te kampen hebben;

Or. it

Amendement 5
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Marcos Ros Sempere, Nora Mebarek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. drukt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
over de aanzienlijke vertraging bij de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 
voor de periode 2021-2027, en herhaalt 
zijn oproep aan de Commissie en de 
lidstaten om de goedkeuring van de 
partnerschapsovereenkomsten en -
programma’s te bespoedigen, zonder de 
kwaliteit ervan te ondermijnen en met 

1. drukt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
over de aanzienlijke vertraging bij de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 
voor de periode 2021-2027, en herhaalt 
zijn oproep aan de Commissie en de 
lidstaten om de goedkeuring van de 
partnerschapsovereenkomsten en -
programma’s te bespoedigen, zonder de 
kwaliteit ervan te ondermijnen en met 
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inachtneming van de politieke prioriteiten 
van de EU en de toepasselijke beginselen; 
herhaalt dat in dit verband bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan minder 
ontwikkelde regio’s en eilanden;

inachtneming van de politieke prioriteiten 
van de EU en de toepasselijke beginselen; 
herhaalt dat in dit verband bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan minder 
ontwikkelde en overgangsregio’s en 
eilanden, alsook aan stedelijke gebieden 
met een hoge mate van ongelijkheid;

Or. en

Amendement 6
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. drukt nogmaals zijn bezorgdheid uit 
over de aanzienlijke vertraging bij de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 
voor de periode 2021-2027, en herhaalt 
zijn oproep aan de Commissie en de 
lidstaten om de goedkeuring van de 
partnerschapsovereenkomsten en -
programma’s te bespoedigen, zonder de 
kwaliteit ervan te ondermijnen en met 
inachtneming van de politieke prioriteiten 
van de EU en de toepasselijke beginselen; 
herhaalt dat in dit verband bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan minder 
ontwikkelde regio’s en eilanden;

1. drukt nogmaals zijn diepe 
bezorgdheid uit over de aanzienlijke 
vertraging bij de tenuitvoerlegging van het 
cohesiebeleid voor de periode 2021-2027, 
en herhaalt zijn oproep aan de Commissie 
en de lidstaten om de goedkeuring van de 
partnerschapsovereenkomsten en -
programma’s te bespoedigen, zonder de 
kwaliteit ervan te ondermijnen en met 
inachtneming van de politieke prioriteiten 
van de EU en de toepasselijke beginselen; 
herhaalt dat in dit verband bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan minder 
ontwikkelde regio’s en eilanden;

Or. en

Amendement 7
Martina Michels

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de sociaal-
economische situatie in de Unie, 
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verergerd door de gevolgen van de 
COVID-19 crisis en de oorlog tegen 
Oekraïne, vereist dat het Stabiliteitspact 
ook na 2023 opgeschort blijft en dringt 
aan op een herziening van de 
begrotingsregels van het Stabiliteits- en 
Groeipact, met als doel meer steun te 
verlenen voor duurzame 
overheidsinvesteringen op lange termijn 
in sociaal-ecologische veranderingen;

Or. de

Amendement 8
Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herhaalt zijn verzoek aan de 
Commissie om met een noodplan te komen 
om het risico van onderbesteding en 
vrijmakingen als gevolg van de late start 
van de cohesiebeleidsprogramma’s te 
beperken, door middel van een 
wetgevingsvoorstel en, indien nodig, een 
overeenkomstige herziening van het 
meerjarig financieel kader;

2. herhaalt zijn verzoek aan de 
Commissie om met een noodplan te komen 
om het risico van onderbesteding en 
vrijmakingen als gevolg van de late start 
van de cohesiebeleidsprogramma’s te 
beperken, door middel van een 
wetgevingsvoorstel en, indien nodig, een 
overeenkomstige herziening van het 
meerjarig financieel kader; dringt aan op 
een snelle tenuitvoerlegging van de reeds 
door de Commissie ontvangen 
programma’s, zelfs voorlopige 
programma’s;

Or. fr

Amendement 9
Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Sandro 
Gozi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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2 bis. herinnert eraan dat 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2021/1060 bij de voorbereiding, de 
uitvoering, het monitoren, verslaglegging 
en de evaluatie van alle in het kader van 
het cohesiebeleid genomen maatregelen, 
het begrip gendergelijkheid als 
horizontaal beginsel worden gehanteerd; 
verzoekt de Commissie een analyse inzake 
genderbudgettering uit te voeren in het 
kader van de tussentijdse evaluatie van 
het meerjarig financieel kader 2021-2027; 
is er vast van overtuigd dat publiekelijk 
beschikbare genderbeoordelingen van de 
begroting op jaarbasis moeten worden 
uitgevoerd en aanpassingen binnen de 
volgende jaarlijkse begroting mogelijk 
moeten maken; herinnert eraan dat de 
COVID-19-pandemie de 
genderverschillen heeft verergerd, 
hetgeen gerichte actie vereist;

Or. en

Amendement 10
Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat de andere 
noodinstrumenten die ten behoeve van de 
regio’s worden ingezet, zoals CRII, CRII 
+ of React-EU, niet bedoeld zijn om de 
achterstand op lange termijn bij de 
uitvoering van het cohesiebeleid aan te 
pakken; benadrukt echter dat het 
cohesiebeleid slechts een van de 
instrumenten is van de cohesie- en 
convergentiedoelstelling van de regio’s;

Or. fr

Amendement 11
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Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Marcos Ros Sempere, Nora Mebarek

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de COVID-19-
pandemie in heel Europa tal van 
negatieve sociale gevolgen heeft gehad, 
zoals de digitale en genderkloof, die zijn 
verbreed; onderstreept de noodzaak van 
specifieke bijstand om deze gevolgen aan 
te pakken;

Or. en

Amendement 12
Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Sandro 
Gozi, Vlad-Marius Botoş

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is ingenomen met de Europese 
zorgstrategie als een nieuw initiatief met 
een sterke genderdimensie; dringt er bij 
de Commissie op aan om een specifiek 
investeringspakket in het leven te roepen 
om de zorgsector en de zorgeconomie in 
de EU te bevorderen en te zorgen voor 
coördinatie tussen de verschillende 
programma’s en initiatieven met het oog 
op een doeltreffende uitvoering van de 
strategie;

Or. en

Amendement 13
Martina Michels

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de regio’s 
passende financiële middelen moeten 
krijgen om het hoofd te kunnen bieden aan 
de migratiegolven als gevolg van de 
Russische agressie tegen Oekraïne en de 
diverse gevolgen daarvan; benadrukt dat 
de ernstige problemen door de huidige 
stijging van de energiekosten voor de 
regio’s moeten worden aangepakt en dat 
passende financiële instrumenten moeten 
worden vastgesteld om deze problemen op 
regionaal niveau aan te pakken;

3. onderstreept dat de regio’s 
passende financiële middelen moeten 
krijgen om het hoofd te kunnen bieden aan 
de migratiegolven als gevolg van de 
Russische agressie tegen Oekraïne, de 
COVID-19-crisis, de klimaatcrisis en de 
economische en financiële crises, de 
onzekerheden en de meervoudige 
prijsstijgingen, vooral voor sociaal 
zwakkere groepen en overheden; 
benadrukt dat de ernstige problemen door 
de huidige stijging van de energiekosten 
voor de regio’s moeten worden aangepakt 
en dat snel passende financiële 
instrumenten die veel verder gaan dan de 
Europese Structuur- en 
Investeringsfondsen (ESIF) moeten 
worden vastgesteld om deze problemen op 
regionaal en lokaal niveau aan te pakken;

Or. de

Amendement 14
Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Sandro 
Gozi, Vlad-Marius Botoş

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de regio’s 
passende financiële middelen moeten 
krijgen om het hoofd te kunnen bieden aan 
de migratiegolven als gevolg van de 
Russische agressie tegen Oekraïne en de 
diverse gevolgen daarvan; benadrukt dat de 
ernstige problemen door de huidige stijging 
van de energiekosten voor de regio’s 
moeten worden aangepakt en dat passende 
financiële instrumenten moeten worden 
vastgesteld om deze problemen op 
regionaal niveau aan te pakken;

3. onderstreept dat de regio’s 
passende financiële middelen moeten 
krijgen om het hoofd te kunnen bieden aan 
de migratiegolven als gevolg van de 
Russische agressie tegen Oekraïne en de 
diverse gevolgen daarvan; herinnert aan 
de dringende bezorgdheid over energie en 
voedselzekerheid, en benadrukt dat de 
ernstige problemen door de huidige stijging 
van de energiekosten voor de mensen 
moeten worden aangepakt en dat passende 
financiële instrumenten moeten worden 
vastgesteld die rechtstreeks op regionaal 
niveau toegankelijk zijn; benadrukt dat de 
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capaciteiten op het gebied van solidariteit 
van de Unie in tijden van crisis verder 
moeten worden versterkt en verzoekt de 
Commissie een wetgevingsvoorstel in te 
dienen tot oprichting van een Oekraïense 
crisisaanpassingsreserve;

Or. en

Amendement 15
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de regio’s 
passende financiële middelen moeten 
krijgen om het hoofd te kunnen bieden aan 
de migratiegolven als gevolg van de 
Russische agressie tegen Oekraïne en de 
diverse gevolgen daarvan; benadrukt dat de 
ernstige problemen door de huidige stijging 
van de energiekosten voor de regio’s 
moeten worden aangepakt en dat passende 
financiële instrumenten moeten worden 
vastgesteld om deze problemen op 
regionaal niveau aan te pakken;

3. onderstreept dat de regio’s 
passende financiële middelen moeten 
krijgen om het hoofd te kunnen bieden aan 
de migratiegolven als gevolg van de 
Russische agressie tegen Oekraïne en de 
diverse gevolgen daarvan; benadrukt de 
noodzaak om financiële hulp voor de 
Europese regio's voor te bereiden in de 
context van een mogelijke golf van 
migranten uit derde landen die in hoge 
mate afhankelijk zijn van de 
landbouwproductie in Rusland en 
Oekraïne; benadrukt dat de ernstige 
problemen door de huidige stijging van de 
energiekosten voor de regio’s moeten 
worden aangepakt en dat passende 
financiële instrumenten moeten worden 
vastgesteld om deze problemen op 
regionaal niveau aan te pakken;

Or. ro

Amendement 16
Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de regio’s 
passende financiële middelen moeten 
krijgen om het hoofd te kunnen bieden aan 
de migratiegolven als gevolg van de 
Russische agressie tegen Oekraïne en de 
diverse gevolgen daarvan; benadrukt dat de 
ernstige problemen door de huidige stijging 
van de energiekosten voor de regio’s 
moeten worden aangepakt en dat passende 
financiële instrumenten moeten worden 
vastgesteld om deze problemen op 
regionaal niveau aan te pakken;

3. onderstreept dat de regio’s 
passende financiële middelen moeten 
krijgen om het hoofd te kunnen bieden aan 
de migratiegolven als gevolg van de 
Russische agressie tegen Oekraïne en de 
diverse gevolgen daarvan; benadrukt dat de 
ernstige problemen door de huidige stijging 
van de energiekosten voor de regio’s 
moeten worden aangepakt en dat passende 
financiële instrumenten moeten worden 
vastgesteld om deze problemen op 
regionaal niveau aan te pakken en alle 
pogingen tot energiediversificatie en 
investeringen ter ondersteuning van de 
zelfvoorziening in de energievoorziening 
van de lid-staten te ondersteunen;

Or. it

Amendement 17
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Marcos Ros Sempere, Nora Mebarek

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de regio’s 
passende financiële middelen moeten 
krijgen om het hoofd te kunnen bieden aan 
de migratiegolven als gevolg van de 
Russische agressie tegen Oekraïne en de 
diverse gevolgen daarvan; benadrukt dat de 
ernstige problemen door de huidige stijging 
van de energiekosten voor de regio’s 
moeten worden aangepakt en dat passende 
financiële instrumenten moeten worden 
vastgesteld om deze problemen op 
regionaal niveau aan te pakken;

3. onderstreept dat de regio’s 
passende financiële middelen moeten 
krijgen om het hoofd te kunnen bieden aan 
de migratiegolven als gevolg van de 
Russische agressie tegen Oekraïn en als 
gevolg van andere crises, en de diverse 
gevolgen daarvan; benadrukt dat de 
ernstige problemen door de huidige stijging 
van de energiekosten voor de regio’s 
moeten worden aangepakt en dat passende 
financiële instrumenten moeten worden 
vastgesteld om deze problemen op 
regionaal niveau aan te pakken door 
middel van een bottom-upbenadering 
waarbij lokale en regionale autoriteiten 
betrokken worden;

Or. en
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Amendement 18
Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de regio’s 
passende financiële middelen moeten 
krijgen om het hoofd te kunnen bieden aan 
de migratiegolven als gevolg van de 
Russische agressie tegen Oekraïne en de 
diverse gevolgen daarvan; benadrukt dat de 
ernstige problemen door de huidige stijging 
van de energiekosten voor de regio’s 
moeten worden aangepakt en dat passende 
financiële instrumenten moeten worden 
vastgesteld om deze problemen op 
regionaal niveau aan te pakken;

3. onderstreept dat de steden en 
regio’s passende en ogenblikkelijk in te 
zetten financiële middelen moeten krijgen 
om het hoofd te kunnen bieden aan de 
migratiegolven als gevolg van de 
Russische agressie tegen Oekraïne en de 
diverse gevolgen daarvan; benadrukt dat de 
ernstige problemen door de huidige stijging 
van de energiekosten en de 
landbouwprijzen en het uiteenvallen van 
bepaalde waardeketens voor de regio’s 
moeten worden aangepakt en dat passende 
financiële instrumenten moeten worden 
vastgesteld om deze problemen op 
regionaal niveau aan te pakken;

Or. fr

Amendement 19
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de regio’s 
passende financiële middelen moeten 
krijgen om het hoofd te kunnen bieden aan 
de migratiegolven als gevolg van de 
Russische agressie tegen Oekraïne en de 
diverse gevolgen daarvan; benadrukt dat de 
ernstige problemen door de huidige stijging 
van de energiekosten voor de regio’s 
moeten worden aangepakt en dat passende 
financiële instrumenten moeten worden 
vastgesteld om deze problemen op 

3. onderstreept dat de regio’s tijdige 
en passende financiële middelen moeten 
krijgen om het hoofd te kunnen bieden aan 
de migratiegolven als gevolg van de 
Russische agressie tegen Oekraïne en de 
diverse gevolgen daarvan; benadrukt dat de 
ernstige problemen door de huidige stijging 
van de energiekosten voor de regionale en 
lokale autoriteiten, voor de burgers en de 
sociale en economische actoren, moeten 
worden aangepakt en dat passende 
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regionaal niveau aan te pakken; financiële instrumenten moeten worden 
vastgesteld om deze problemen op 
regionaal en lokaal niveau aan te pakken;

Or. en

Amendement 20
Sandro Gozi, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de regio’s 
passende financiële middelen moeten 
krijgen om het hoofd te kunnen bieden aan 
de migratiegolven als gevolg van de 
Russische agressie tegen Oekraïne en de 
diverse gevolgen daarvan; benadrukt dat de 
ernstige problemen door de huidige stijging 
van de energiekosten voor de regio’s 
moeten worden aangepakt en dat passende 
financiële instrumenten moeten worden 
vastgesteld om deze problemen op 
regionaal niveau aan te pakken;

3. onderstreept dat de regio’s 
passende financiële middelen moeten 
krijgen om het hoofd te kunnen bieden aan 
de migratiegolven als gevolg van de 
Russische agressie tegen Oekraïne en de 
diverse gevolgen daarvan; benadrukt dat de 
ernstige problemen door de huidige stijging 
van de energiekosten voor de regio’s 
moeten worden aangepakt;

Or. en

Amendement 21
Sandro Gozi, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat voor de compensatie 
van de sociale en economische gevolgen 
van de Russische invasie van Oekraïne 
adequate begrotingsmaatregelen op het 
niveau van de Unie moeten worden 
genomen om de indirecte kosten van het 
conflict voor bedrijven en burgers te 
compenseren en de nodige 
solidariteitsmechanismen tussen de 
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lidstaten en hun regio’s voor te stellen; 
verzoekt de Commissie daarom een nieuw 
wetgevingsvoorstel in te dienen tot 
oprichting van een Europees fonds voor 
de mutualisering van oorlogsgerelateerde 
kosten ("Oekraïense reserve voor 
aanpassing aan de crisis"), teneinde de 
zwaarst getroffen lidstaten te 
ondersteunen met nieuwe 
gemeenschappelijke middelen die op EU-
niveau beschikbaar worden gesteld;

Or. en

Amendement 22
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat aanvullende 
financiële en logistieke steun moet 
worden verleend aan de regio’s, met name 
de aan Oekraïne grenzende landen, om te 
investeren in zowel de uitbreiding van de 
capaciteit voor de doorvoer van graan 
vanuit Oekraïne naar andere delen van de 
wereld als in de vergroting van de 
opslagcapaciteit van granen;

Or. ro

Amendement 23
Martina Michels

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een aanzienlijke 
verhoging van de begroting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), omdat dit de regio’s zou helpen 

4. dringt aan op een aanzienlijke 
verhoging van de begroting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), omdat dit de regio’s zou helpen 
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om op de gevolgen van de 
klimaatverandering te anticiperen en deze 
te verzachten, en roept op tot een 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
het SFEU, zodat ook klimaatbestendigere 
renovatie of bouw van openbare en 
particuliere infrastructuur kan worden 
ondersteund;

om op de gevolgen van de 
klimaatverandering te anticiperen en deze 
te verzachten, en roept op tot een 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
het SFEU, zodat ook klimaatbestendigere 
renovatie of bouw van openbare en 
particuliere infrastructuur kan worden 
ondersteund; dringt in de toekomst aan op 
een op zichzelf staand Europees fonds ter 
ondersteuning van regio’s en gemeenten 
bij projecten en programma’s die gericht 
zijn op aanpassing aan de 
klimaatverandering en vergroting van de 
veerkracht; herhaalt zijn verzoek aan de 
Commissie om een voorstel in te dienen 
voor de oprichting van een dergelijk fonds 
voor aanpassing aan de 
klimaatverandering;

Or. de

Amendement 24
Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Sandro 
Gozi, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een aanzienlijke 
verhoging van de begroting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), omdat dit de regio’s zou helpen 
om op de gevolgen van de 
klimaatverandering te anticiperen en deze 
te verzachten, en roept op tot een 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
het SFEU, zodat ook klimaatbestendigere 
renovatie of bouw van openbare en 
particuliere infrastructuur kan worden 
ondersteund;

4. dringt aan op een aanzienlijke 
verhoging van de begroting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), omdat dit de regio’s zou helpen 
om op de gevolgen van de 
klimaatverandering te anticiperen en deze 
te verzachten, en roept op tot een 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
het SFEU, zodat ook klimaatbestendigere 
renovatie of bouw van openbare en 
particuliere infrastructuur kan worden 
ondersteund; benadrukt het belang van de 
sociale dimensie van de groene transitie 
en de noodzaak om gerichte steun te 
verlenen aan de regio’s, industrieën, 
werknemers en huishoudens die met de 
grootste uitdagingen worden 
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geconfronteerd;

Or. en

Amendement 25
Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een aanzienlijke 
verhoging van de begroting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), omdat dit de regio’s zou helpen 
om op de gevolgen van de 
klimaatverandering te anticiperen en deze 
te verzachten, en roept op tot een 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
het SFEU, zodat ook klimaatbestendigere 
renovatie of bouw van openbare en 
particuliere infrastructuur kan worden 
ondersteund;

4. dringt aan op een aanzienlijke 
verhoging van de begroting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), omdat dit de regio’s zou helpen 
om op de gevolgen van de 
klimaatverandering te anticiperen en deze 
te verzachten, en roept op tot een 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
het SFEU;

Or. it

Amendement 26
Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een aanzienlijke 
verhoging van de begroting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), omdat dit de regio’s zou helpen 
om op de gevolgen van de 
klimaatverandering te anticiperen en deze 
te verzachten, en roept op tot een 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
het SFEU, zodat ook klimaatbestendigere 
renovatie of bouw van openbare en 
particuliere infrastructuur kan worden 

4. dringt aan op een aanzienlijke 
verhoging van de begroting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), omdat dit de regio’s zou helpen 
om op de gevolgen van de 
klimaatverandering te anticiperen, deze te 
verzachten en zich daaraan aan te passen, 
en roept op tot een uitbreiding van het 
toepassingsgebied van het SFEU, zodat 
ook klimaatbestendigere renovatie of bouw 
van openbare en particuliere infrastructuur 
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ondersteund; kan worden ondersteund, met name 
gezondheidsinfrastructuur en aanpassing 
aan een vergrijzende bevolking;

Or. fr

Amendement 27
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Marcos Ros Sempere, Nora Mebarek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een aanzienlijke 
verhoging van de begroting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), omdat dit de regio’s zou helpen 
om op de gevolgen van de 
klimaatverandering te anticiperen en deze 
te verzachten, en roept op tot een 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
het SFEU, zodat ook klimaatbestendigere 
renovatie of bouw van openbare en 
particuliere infrastructuur kan worden 
ondersteund;

4. dringt aan op een aanzienlijke 
verhoging van de begroting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU), omdat dit de regio’s zou helpen 
om op de gevolgen van de 
klimaatverandering, leidend tot grote 
bevolkingsverplaatsingen, te anticiperen 
en deze te verzachten, en roept op tot een 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
het SFEU, zodat ook klimaatbestendigere 
renovatie of bouw van openbare en 
particuliere infrastructuur kan worden 
ondersteund;

Or. en

Amendement 28
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vestigt de aandacht op de 
verontrustende bevindingen van Speciaal 
verslag nr. 09/2022 van de Europese 
Rekenkamer, waaruit blijkt dat de 
Commissie in de programmeringsperiode 
2014-2020 ten onrechte ongeveer 72 
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miljard EUR als klimaatuitgaven heeft 
geboekt en dat het waarschijnlijke 
aandeel van de EU-begroting dat 
klimaatrelevant is, ongeveer 13 % 
(ongeveer 144 miljard EUR) bedraagt in 
plaats van 20 %; erkent de grotere ambitie 
met betrekking tot de in het huidige 
meerjarig financieel kader vastgestelde 
uitgavendoelstelling van 30 % voor 
klimaat en enkele wijzigingen van de 
huidige traceringsmethode door de 
Commissie; moedigt de Commissie echter 
aan richtsnoeren vast te stellen die van 
toepassing zijn op alle beleidsterreinen die 
relevant zijn voor klimaatuitgaven, en een 
coherente grondslag voor verslaglegging 
en een consistente behandeling van 
soortgelijke projecten (bv. dezelfde 
klimaatcoëfficiënt) in de EU-begroting en 
NextGenerationEU duidelijk aan te 
geven;

Or. en

Amendement 29
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt het grote potentieel van 
plattelandsgebieden en de noodzaak om 
de vervoersconnectiviteit, snelle 
breedband en het aanbod van diensten te 
verbeteren om hen te helpen het hoofd te 
bieden aan uitdagingen zoals 
woestijnvorming van het platteland, 
ontvolking en vergrijzing; verzoekt 
daarom om meer middelen op nationaal 
niveau toe te wijzen voor geïntegreerde 
territoriale ontwikkeling in achtergestelde 
niet-stedelijke gebieden die te kampen 
hebben met natuurlijke, geografische of 
demografische belemmeringen; 
benadrukt het belang van synergieën 
tussen de verschillende 
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financieringsinstrumenten, om via een 
meerfondsenaanpak toereikende 
financiering aan de plattelandsgebieden 
toe te kennen; bevestigt het belang van 
banden tussen stad en platteland en van 
de ontwikkeling van strategieën op basis 
van functionele gebieden de inkrimping 
van plattelandsgebieden te voorkomen;

Or. en

Amendement 30
Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Sandro 
Gozi, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt de rol van stedelijke 
gebieden bij het aanpakken van de 
klimaatcrisis en herhaalt dat steden meer 
financieringsmogelijkheden moeten 
krijgen om programma’s lokaal uit te 
voeren; herinnert eraan dat 
400 000 000 EUR van de middelen voor 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” worden 
toegewezen aan het Stedelijk Europa-
initiatief onder direct of indirect beheer 
van de Commissie zoals vastgelegd in 
Verordening (EU) 2021/1058, en dringt 
erop aan dat het Stedelijk Europa-
initiatief over meer geld kan beschikken 
en wordt uitgebreid met het oog op de 
verwezenlijking van de stedenagenda in 
de volgende programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 31
Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. hamert erop dat het cohesiebeleid 
verder moet worden ontwikkeld om 
rekening te houden met de context van 
torenhoge inflatie en dalende koopkracht 
van de EU-burgers; benadrukt dat 
bedreigingen voor de koopkracht sinds 
begin 2022 een belangrijk punt van zorg 
zijn voor de Europeanen; onderkent dat 
de spanningen die het gevolg zijn van deze 
dreiging een groot gevaar vormen voor de 
inzet voor het Europese project en voor de 
samenhang van de Unie, vooral als het 
gaat om de meest perifere regio's;

Or. fr

Amendement 32
Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat de aanpak van 
synergieën binnen de EU-begroting meer 
gericht moet zijn op reële 
complementariteiten van 
beleidsmaatregelen; is van mening dat 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan regio’s voor nieuwe beleidsterreinen, 
zoals strategische onderlinge 
afhankelijkheid en Europese industriële 
allianties, waar het cohesiebeleid 
bijzonder relevant kan zijn; is van mening 
dat het beginsel "doe geen afbreuk aan de 
cohesie" verder moet worden ontwikkeld 
en in de beleidsvorming geïntegreerd;

Or. it

Amendement 33
Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Sandro 
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Gozi, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. herinnert eraan dat van de vele 
ongelijkheden die door de COVID-19-
pandemie aan het licht zijn gebracht, de 
digitale kloof een van de grootste is; 
benadrukt dat er voldoende middelen 
moeten worden uitgetrokken voor de 
ontwikkeling van digitale vaardigheden; 
pleit ervoor dat digitale inclusie wordt 
erkend als een recht voor alle generaties 
en dringt aan op een duidelijk 
engagement om universele 
internetconnectiviteit te realiseren;

Or. en

Amendement 34
Martina Michels

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat de bestaande 
mogelijkheid om tot 5 % van de initiële 
toewijzing over te dragen van de fondsen 
van het cohesiebeleid naar andere EU-
instrumenten voldoende flexibiliteit biedt; 
is sterk gekant tegen het voorstel voor 
aanvullende overdrachten uit de fondsen 
van het cohesiebeleid in het kader van het 
RePowerEU-initiatief.

5. onderstreept dat de bestaande 
mogelijkheid om tot 5 % van de initiële 
toewijzing over te dragen van de fondsen 
van het cohesiebeleid naar andere EU-
instrumenten voldoende flexibiliteit biedt; 
benadrukt dat de financiering van het 
cohesiebeleid in de eerste plaats zijn 
beleidsdoelstellingen op lange termijn 
moet blijven dienen en geen 
financieringsbron mag worden om 
tekortkomingen in de 
begrotingsflexibiliteit of 
crisisresponsmechanismen binnen het 
MFK of om falend of incoherent beleid op 
andere terreinen te verhelpen; is sterk 
gekant tegen het voorstel voor aanvullende 
overdrachten uit de fondsen van het 
cohesiebeleid in het kader van het 
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RePowerEU-initiatief;

Or. de

Amendement 35
Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat de bestaande 
mogelijkheid om tot 5 % van de initiële 
toewijzing over te dragen van de fondsen 
van het cohesiebeleid naar andere EU-
instrumenten voldoende flexibiliteit biedt; 
is sterk gekant tegen het voorstel voor 
aanvullende overdrachten uit de fondsen 
van het cohesiebeleid in het kader van het 
RePowerEU-initiatief.

5. onderstreept dat de bestaande 
mogelijkheid om tot 5 % van de initiële 
toewijzing over te dragen van de fondsen 
van het cohesiebeleid naar andere EU-
instrumenten voldoende flexibiliteit biedt; 
is sterk gekant tegen het voorstel voor 
aanvullende overdrachten uit de fondsen 
van het cohesiebeleid in het kader van het 
RePowerEU-initiatief en verzoekt de 
Commissie middelen uit de reserve voor 
aanpassing aan de brexit beschikbaar te 
stellen om dit initiatief te financieren.

Or. fr

Amendement 36
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Marcos Ros Sempere, Nora Mebarek

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat de bestaande 
mogelijkheid om tot 5 % van de initiële 
toewijzing over te dragen van de fondsen 
van het cohesiebeleid naar andere EU-
instrumenten voldoende flexibiliteit biedt; 
is sterk gekant tegen het voorstel voor 
aanvullende overdrachten uit de fondsen 
van het cohesiebeleid in het kader van het 
RePowerEU-initiatief.

5. onderstreept dat de bestaande 
mogelijkheid om tot 5 % van de initiële 
toewijzing over te dragen van de fondsen 
van het cohesiebeleid naar andere EU-
instrumenten voldoende flexibiliteit biedt; 
is sterk gekant tegen het voorstel voor 
aanvullende overdrachten uit de fondsen 
van het cohesiebeleid in het kader van het 
RePowerEU-initiatief en dringt er in 
plaats daarvan op aan extra financiële 
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middelen beschikbaar te stellen om deze 
doelstellingen te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 37
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het Europees 
Parlement en de Raad snel hun 
goedkeuring moeten hechten aan het 
voorstel van de Commissie voor de drie 
nieuwe categorieën eigen middelen (het 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, het herziene 
emissiehandelssysteem, de minimale 
vennootschapsbelasting); is van mening 
dat de verwachte extra inkomsten 
noodzakelijk, maar niet toereikend zijn 
voor een geactualiseerd en echt ambitieus 
MFK dat in staat moet zijn de 
multidimensionale uitdagingen aan te 
pakken waarmee de EU als geheel de 
komende maanden te maken zal krijgen, 
zoals de investeringskloof voor de 
transitie, de sociaal-economische 
gevolgen van de Russische agressie ten 
aanzien van Oekraïne, de digitale 
connectiviteit in de hele EU en de 
noodzaak om de door de burger gestuurde 
energieacties die bijdragen aan de 
transitie naar schone energie te 
vergroten; verzoekt de Europese 
Commissie daarom het verwachte nieuwe 
voorstel inzake aanvullende eigen 
middelen, dat eind 2023 is gepland, de 
komende maanden reeds te presenteren;

Or. en
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Amendement 38
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Marcos Ros Sempere, Nora Mebarek

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat het bevorderen 
van gendergelijkheid, met bijzondere 
aandacht voor vrouwen met een 
handicap, van cruciaal belang is voor het 
verkleinen van regionale economische en 
sociale ongelijkheden en het waarborgen 
van de langetermijnontwikkeling van 
regio’s; betreurt dat in de 
begrotingscyclus van de EU tot op heden 
onvoldoende rekening is gehouden met 
gendergelijkheid; wijst op de inzet van de 
Commissie voor gendermainstreaming in 
de EU-begroting; verzoekt de Commissie 
het institutionele kader voor de 
ondersteuning van genderbudgettering te 
versterken, genderanalyses van de 
behoeften en effecten uit te voeren, de 
bestaande naar geslacht uitgesplitste 
gegevens voor financieringsprogramma’s 
van de EU systematisch te verzamelen, te 
analyseren en daarover verslag uit te 
brengen, gebruik te maken van 
gendergerelateerde doelstellingen en 
indicatoren om de vooruitgang te 
monitoren en een systeem te ontwikkelen 
voor het volgen van de toegewezen en 
gebruikte middelen ter ondersteuning van 
gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 39
Irène Tolleret, Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Katalin Cseh

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 bis. Is ingenomen met het besluit van 
de Europese Commissie om de algemene 
ontsnappingsclausule van het stabiliteits- 
en groeipact in 2023 te handhaven; stelt 
voor de mogelijkheid te overwegen om 
overheidsuitgaven in het kader van het 
cohesiebeleid door de lidstaten en de 
lokale en regionale overheden als 
onderdeel van de structuur- en 
investeringsfondsen niet worden 
beschouwd als nationale of equivalente 
structurele uitgaven zoals gedefinieerd in 
het stabiliteits- en groeipact;

Or. en


