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BEKNOPTE MOTIVERING

Onderhavig voorstel moet worden bezien in combinatie met de verordening houdende 
algemene bepalingen (COM(2004)492 def.) inzake de hervorming van de structuurfondsen 
van de Unie en het Cohesiefonds. Dit is om drie redenen van belang:

a) Er worden de algemene regels in vastgelegd voor drie fondsen het EFRO 
(hoofdinstrument van het regionaal beleid van de EU), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en 
het Cohesiefonds;

b) Er worden de specifieke gebieden van de EU in gedefinieerd die in aanmerking komen 
voor financiering mits de doelen (convergentie, regionaal mededingingsvermogen en 
regionale samenwerking) worden verwezenlijkt; het EFRO is dus een afgeleide wettelijke 
regeling.

c) Er wordt een praktische definitie in gegeven van de meeste algemene termen en 
verwijzingen voor EFRO-steun; het EFRO-voorstel kan dus niet los van de verordening 
houdende algemene bepalingen worden behandeld.

Het Voorstel specifieke bepalingen van het EFRO kan worden getoetst  aan de norm die het 
randsyndroom wordt genoemd. Hieronder vallen belemmeringen (d.w.z. natuurlijke 
rijkdommen, onvoldoende kapitaalvergaring, gebrek aan dynamiek door te weinig menselijk 
kapitaal, gebrekkige infrastructuur, slechte dienstverlening, niet bestaande culturele 
activiteiten, enz.) die aanleiding zijn tot verschillen in economische prestaties en 
bedrijvigheid en economisch welzijn (BBP per hoofd).

Gezien deze vooronderstellingen richt uw rapporteur voor advies zich voornamelijk op de 
ITRE-bevoegdheid in aangelegenheden die verband houden met industriebeleid en MKB, 
onderzoek en exacte wetenschappen, energie, telecommunicatie, informatiemaatschappij en 
TEN in energie en telecommunicatie. Het is van belang toe te lichten dat dit beleid beduidend 
bijdraagt tot de regionale ontwikkeling.

Voorts onderstreept uw rapporteur voor advies het gebrek aan bevoegdheid die aan het 
Europees Parlement is overgedragen in aangelegenheden die verband houden met de 
werkelijke oorzaken van de verschillen tussen regio's. Hij stelt niettemin ingrijpende 
wijzigingen van het regionaal beleid van de EU  voor.

Uw rapporteur voor advies spreekt zijn waardering uit voor doel en toepassingsgebied die in 
het EFRO-voorstel van de Commissie uiteen worden gezet, maar deze termen moeten worden 
verduidelijkt en nader uitgewerkt, gezien de hoeveelheid kennis die de EU  heeft opgedaan 
sinds het EFRO werd opgericht, en gezien de nieuwe prioriteiten die zijn gesteld in de 
herziene agenda van Lissabon en de financiële vooruitzichten 2007-2013.

De betekenis van vernieuwingen moet in het voorstel worden verankerd. Opneming in de 
agenda's van Lissabon en Stockholm en Gotenburg en de voorstellen in het verslag-Kok 
moeten worden beschouwd als wezenlijke voorwaarden voor verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFRO. Een soepele uitleg van vernieuwende werkzaamheden ten einde 
te komen tot uitwisseling van informatie en om voordeel te ontlenen aan ervaring en optimale 
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werkmethoden moet worden toegejuicht. Via de vernieuwende maatregelen moeten de regio's 
in staat worden gesteld te experimenteren in sectoren die potentieel voor te toekomst in zich 
bergen. Regio's en plaatselijke overheden moeten een rol spelen bij de vaststelling van de 
omvang van het Europees regionaal beleid.

Het MKB vormt de grondslag van de productiestructuur van de regio's. Het dient de kans te 
krijgen vooruit te lopen op de nieuwe vernieuwingsproblemen en deze zo dicht mogelijk bij 
de burger in de praktijk te brengen.  Minder bureaucratie, doorzichtigheid en nieuwe 
mechanismen om investeringen aan te trekken en te zorgen voor financiering zijn 
noodzakelijk om het voor het MKB en andere particuliere partners gemakkelijk te maken 
toegang te krijgen tot Europese programma's en om de programma's zo doelmatig mogelijk 
uit te voeren.

Nog andere factoren zijn van invloed op regionale ontwikkeling en regionaal beleid. Eén 
daarvan hangt samen met nieuwe vormen van endogene samenwerking die zijn opgezet met 
het oog op wederzijdse effectiviteitsverhoging tussen regio's en lidstaten en andere 
financieringsmogelijkheden (d.w.z. tussen doelstelling 2 (EFRO) en het kaderprogramma 
voor onderzoek), flexibiliteit in verband met de medefinanciering van programma's, met 
inbegrip van een naar behoren gespecificeerde samenwerking tussen particulieren en 
overheid. en doelmatiger manieren om het regionaal beleid ten uitvoer te leggen. Deze nieuwe 
vormen zijn samenwerkingsverbanden zoals consortia van particulieren en overheid, 
maatschappelijk middenveld  en universiteiten, MKB en plaatselijke overheden enz.. Uw 
rapporteur voor advies spreekt zijn waardering uit voor de Commissievoorstellen die zich 
vooral richten op het belang van grensoverschrijdende samenwerking.

Deze punten zijn omgezet in de nodige amendementen, vergezeld van beknopte motiveringen.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 3

(3) Het EFRO dient steun te verlenen in het 
kader van een algemene strategie voor het 
cohesiebeleid waarbij een sterkere 
concentratie van de steun op de prioriteiten 
van de Gemeenschap, in het bijzonder 
buiten de minder ontwikkelde regio’s, wordt 

(3) Het EFRO dient steun te verlenen in het 
kader van een algemene strategie voor het 
cohesiebeleid waarbij een sterkere 
concentratie van de steun op de prioriteiten 
van de Gemeenschap wordt gegarandeerd, 
en ernaar wordt gestreefd de fundamentele 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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gegarandeerd. oorzaken van verschillen tussen de regio's 
aan te pakken, in het bijzonder in de minder 
ontwikkelde regio’s.

Motivering

Dit amendement moet worden bezien in combinatie met het amendement op artikel 2. Het 
vormt een aanvulling op de algemene EFRO-strategie, d.w.z. de prioriteit van dit Fonds de 
oorzaken van regionale verschillen aan te pakken en weg te nemen.

Amendement 2
Overweging 6

(6) Voortbouwend op de ervaringen met, en 
de sterke punten van, het communautair 
initiatief Urban als bedoeld in artikel 20, lid 
1, onder b), van Verordening (EG) nr. 
1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 
houdende algemene bepalingen inzake de 
Structuurfondsen, moet de stedelijke 
dimensie worden versterkt door de
activiteiten op dat gebied volledig te 
integreren in de door het EFRO 
medegefinancierde operationele 
programma's.

(6) Voortbouwend op de ervaringen met, en 
de sterke punten van, het communautair 
initiatief Urban als bedoeld in artikel 20, lid 
1, onder b), van Verordening (EG) nr. 
1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 
houdende algemene bepalingen inzake de 
Structuurfondsen, moet de stedelijke 
dimensie worden versterkt door de 
activiteiten op dat gebied volledig te 
integreren in de door het EFRO 
medegefinancierde operationele 
programma's. Daarbij moeten lokale 
ontwikkelings- en 
werkgelegenheidsinitiatieven en het daarbij 
behorende innovatiepotentieel een 
belangrijke rol spelen.

Amendement 3
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Het is wenselijk de steunmiddelen en 
-sectoren in het kader van de 
convergentiedoelstelling uit te breiden door 
een nieuw mechanisme voor steun aan het 
MKB in te voeren en door de regionale 
ontwikkeling op een nieuwe manier te 
benaderen door aan het MKB gratis de 
resultaten ter beschikking te stellen van 
volledig uit openbare middelen 
gefinancierd onderzoek.

Motivering

Via dit amendement wordt een vernieuwende aanpak van onderzoek ingelast. Ten eerste 
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worden volledig uit begrotingen van (Europese of nationale) overheden gefinancierde 
instituten gedwongen hun onderzoeksresultaten aan te bieden aan MKB die deze wensen om 
te zetten in een concrete industriële toepassing. Ten tweede worden duidelijk de voorwaarden 
vastgelegd voor rechtstreekse overdracht van door middel van overheidskredieten verkregen 
kennis aan personen of organisaties die hiervoor belangstelling hebben met het oog op 
regionale ontwikkeling.

Amendement 4
Artikel 2

Het EFRO levert een bijdrage aan de 
financiering van bijstand ten behoeve van de
versterking van de economische, sociale en 
territoriale cohesie door regionale 
onevenwichtigheden te verminderen en de 
structurele ontwikkeling en aanpassing van 
regionale economieën, met name de 
omschakeling van industrieregio’s met 
teruglopende bedrijvigheid, te steunen.

Het EFRO levert een bijdrage aan de 
financiering van bijstand  ter versterking van 
de economische, sociale en territoriale 
cohesie door de fundamentele oorzaken van 
regionale onevenwichtigheden aan te 
pakken en weg te nemen en de structurele 
ontwikkeling en aanpassing van regionale 
economieën, met name de omschakeling van 
industrieregio’s met teruglopende 
bedrijvigheid, te steunen.

Daarbij geeft het EFRO uitvoering aan de 
prioriteiten van de Gemeenschap, met name 
versterking van de concurrentiekracht en de 
innovatie, het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en stimulering van 
milieuvriendelijke groei.

Daarbij geeft het EFRO uitvoering aan de 
prioriteiten van de Gemeenschap, met name 
versterking van de concurrentiekracht via 
een aanpak waarin vernieuwing wordt 
gekoppeld aan regionale ontwikkeling en 
waarbij specifieke aandacht wordt 
geschonken aan de rol die de regio's in de 
technologiefora spelen bij het creëren van 
duurzame werkgelegenheid en stimulering 
van milieuvriendelijke groei.

Motivering

In dit amendement wordt gesteld dat het hoofddoel van het EFRO is de oorzaken van 
regionale verschillen weg te nemen. Vandaar dat EFRO-steun zich voornamelijk moet richten 
op de fundamentele factoren die regionale verschillen met zich mee brengen en benadrukken. 
Voorts wordt duidelijk gemaakt dat vernieuwingen op zich niet noodzakelijkerwijze hoeven te 
leiden tot een afname van regionale verschillen, en dat zij niet automatisch duurzame groei 
met zich meebrengen. Anderzijds zou een vernieuwende aanpak ertoe bijdragen een 
vermenigvuldigingseffect op de schepping van werkgelegenheid teweeg te brengen.

Amendement 5
Artikel 3, lid 2, letter (b)

b) infrastructuur; b) fysieke en technische infrastructuur;
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Motivering

Beide bijvoeglijke naamwoorden "fysieke en technische" omschrijven het soort infrastructuur 
dat wordt geacht in aanmerking te komen voor EFRO-financiering. Niet iedere infrastructuur 
zou noodzakelijkerwijs bijdragen tot opvoering van de productiviteit van regio's. Vandaar dat 
de in dit amendement voorgestelde verduidelijking noodzakelijk wordt.

Amendement 6
Artikel 3, lid 2, letter (c)

c) andere ontwikkelingsinitiatieven, 
met name diensten aan bedrijven, opzet en 
ontwikkeling van financieringsinstrumenten 
als risicokapitaal, lenings- en 
garantiefondsen en fondsen voor plaatselijke 
ontwikkeling, rentesubsidies, plaatselijke 
dienstverlening, en uitwisseling van 
ervaringen tussen regio’s, steden en 
betrokken sociale, economische en milieu-
actoren;

c) ontwikkelingsinitiatieven bestaande 
uit diensten aan bedrijven, opzet en 
ontwikkeling van financieringsinstrumenten 
als risicokapitaal, lenings- en 
garantiefondsen en fondsen voor plaatselijke 
ontwikkeling, rentesubsidies, plaatselijke 
dienstverlening, en het opzetten van 
netwerken of het uitwisselen van ervaringen 
tussen regio’s, steden gezamenlijke 
plaatselijke initiatieven en betrokken 
sociale, economische en milieu-actoren;

Motivering

Het eerste deel van het amendement is definiërend van aard in die zin dat 
"ontwikkelingsinitiatieven" specifieke en geen abstracte concepten dienen te zijn. In het 
tweede deel worden de "netwerken van ervaring" ingelast als een vernieuwende manier om de 
volle omvang van de EFRO-steun te bereiken, in combinatie met "gezamenlijke plaatselijke 
initiatieven", waardoor de betrokkenheid van de plaatselijke overheden bij regionale 
ontwikkeling wordt bevorderd.

Amendement 7
Artikel 4, punt 1

1) onderzoek en technologische 
ontwikkeling (OTO), innovatie en 
ondernemerschap: versterking van de 
regionale capaciteiten voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling; steun aan
OTO in kleine en middelgrote bedrijven 
(MKB) en voor technologieoverdracht; 
verbetering van de contacten tussen het 
MKB enerzijds en universiteiten en centra 
voor onderzoek en technologie anderzijds; 
ontwikkeling van bedrijvennetwerken en 
clusters; steun voor het ter beschikking 
stellen van bedrijfs- en technologiediensten 

1) onderzoek en technologische 
ontwikkeling (OTO), innovatie en 
ondernemerschap: versterking van de 
regionale capaciteiten voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling, alsmede 
verkleining van de technologische kloof 
tussen de regio's; steun aan OTO in kleine 
en middelgrote bedrijven (MKB) en voor 
technologieoverdracht; verbetering van de 
contacten tussen het MKB enerzijds en 
universiteiten en centra voor onderzoek en 
technologie anderzijds; ontwikkeling van 
bedrijvennetwerken en clusters; steun voor
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aan groepen van kleine en middelgrote 
bedrijven; stimulering van ondernemerschap 
en innovatiefinanciering voor kleine en 
middelgrote bedrijven met behulp van 
nieuwe financieringsinstrumenten;

het ter beschikking stellen van bedrijfs- en 
technologiediensten aan groepen van kleine 
en middelgrote bedrijven; stimulering van 
ondernemerschap en innovatiefinanciering 
voor kleine en middelgrote bedrijven met 
behulp van nieuwe 
financieringsinstrumenten en co-
financiering van ontwikkelingsfondsen 
voor regionaal risicokapitaal en lokale 
investeringen waarmee een hefboomeffect 
wordt bewerkstelligd en particulier kapitaal 
wordt aangetrokken dat de economische 
ontwikkeling van de regio ondersteunt;

Motivering

Verkleining van de bestaande digitale kloof tussen de regio's is belangrijk. Aangezien het 
vinden van start- en ontwikkelingskapitaal een van de grootste problemen voor het MKB 
vormt, moeten er particuliere investeerders worden aangetrokken via de oprichting van 
risicokapitaalfondsen en cofinanciering uit publieke bronnen. Deze fondsen vormen een van 
de beste instrumenten om de economische ontwikkeling van een land te ondersteunen, doordat 
zij kleine en middelgrote bedrijven van de nodige middelen voorzien om hun 
innovatiepotentieel te verhogen.

Amendement 8
Artikel 4, punt 1 bis (nieuw)

1 bis. Onderzoek dat volledig uit 
overheidskredieten is gefinancierd via de 
EG-begroting of nationale 
onderzoeksinstituten en waarvoor nog geen 
octrooi is verleend, kan gratis worden 
aangeboden aan het MKB, mits deze 
onderzoeksresultaten rechtstreeks worden 
omgezet in vernieuwing die tot gevolg heeft 
dat een industriegoed minder energie-
inhoud veroorzaakt;

Motivering

In de EU  en in de meeste lidstaten ontbreekt een mechanisme waardoor door universiteiten 
of onderzoeksinstituten uitgevoerd onderzoek uitmondt in een industriële toepassing. Doordat 
dit mechanisme ontbreekt, wordt de ontwikkeling belemmerd en via dit amendement wordt 
getracht dit recht te trekken. Er wordt een nieuw mechanisme ingevoerd voor steun aan het 
MKB door bestaande kennis die afkomstig is van onderzoeksinstituten toe te passen op 
industriële vernieuwing. Dit onderzoek is door overheidsfinanciering mogelijk gemaakt. Als 
het echter niet op de juiste wijze wordt gebruikt, zijn overheidsgelden verkwist. Als het 
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daarentegen met een zo gering mogelijk aantal wettelijke voorwaarden aan het MKB wordt 
aangeboden, zou dit worden aangemoedigd te investeren in nieuwe producten.

Amendement 9
Artikel 4, punt 2

2) informatiemaatschappij: 
ontwikkeling van inhoud, diensten en 
toepassingen op plaatselijk niveau; 
verbetering van de toegang tot en de 
ontwikkeling van on-line-overheidsdiensten; 
steun en diensten ten behoeve van kleine en 
middelgrote bedrijven met het oog op de 
invoering van en een doeltreffend gebruik 
van informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT);

2) informatiemaatschappij: 
ontwikkeling van inhoud, diensten en 
toepassingen op plaatselijk niveau; 
verbetering van de toegang tot en de 
ontwikkeling van on-line-overheidsdiensten; 
steun en diensten ten behoeve van kleine en 
middelgrote bedrijven met het oog op de 
invoering van en een doeltreffend gebruik 
van informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) of het 
aftasten van nieuwe denkbeelden;

Motivering

Dit amendement is een logisch uitvloeisel van de vooronderstelling die aan ICT ten grondslag 
ligt. In wezen moet de informatiemaatschappij het "aftasten van nieuwe denkbeelden" 
toejuichen.

Amendement 10
Artikel 4, punt 4

4) risicopreventie: ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van plannen om 
natuurlijke en technologische risico’s te 
voorkomen of op te vangen;

4) voorkoming van risico's die worden 
veroorzaakt door de ontwikkeling van de 
financiële of kapitaalmarkten, o.m. 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
plannen om natuurlijke en technologische 
risico’s te voorkomen of op te vangen;

Motivering

Risico's worden op tal van manieren veroorzaakt, waardoor de "voorkoming" ervan via 
uiteenlopende technieken of benaderingen moet worden aangepakt. Voor regio's die onder 
deze verordening vallen is een belangrijke oorzaak van het risico de vluchtigheid van de 
"financiële of kapitaalmarkten", waardoor investeringen vooraf in ongunstige zin worden 
beïnvloed. Een overheidsgarantie zou dan ook een element van steun en minder onzekerheid 
waarborgen.
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Amendement 11
Artikel 4, punt 6

6) vervoersinvesteringen: trans-Europese 
netwerken en geïntegreerde stadsstrategieën 
voor schoon stadsvervoer die bijdragen tot 
een verbetering van de toegankelijkheid en 
de kwaliteit van diensten voor passagiers- en 
goederenvervoer, zulks met de bedoeling 
een evenwichtiger verdeling over de 
verschillende vervoerswijzen tot stand te 
brengen, intermodale systemen te 
bevorderen en milieu-effecten te reduceren;

6) vervoersinvesteringen: trans-Europese 
netwerken, grote technische en logistieke 
Europese projecten en geïntegreerde 
stadsstrategieën voor schoon stadsvervoer 
die bijdragen tot een verbetering van de 
toegankelijkheid en de kwaliteit van 
diensten voor passagiers- en 
goederenvervoer, zulks met de bedoeling 
een evenwichtiger verdeling over de 
verschillende vervoerswijzen tot stand te 
brengen, intermodale systemen te 
bevorderen en milieu-effecten te reduceren;

Motivering

In de doelstelling van convergentie moeten de investeringen in grote projecten van 
technische, logistieke en ruimtelijke aard worden opgenomen.

Amendement 12
Artikel 4, punt 8

8) onderwijsinvesteringen, die bijdragen tot 
een vergroting van de aantrekkingskracht 
van de regio's en tot een verbetering van de 
levenskwaliteit aldaar;

8) onderwijsinvesteringen, die bijdragen tot 
een vergroting van de aantrekkingskracht 
van de regio's en tot een verbetering van de 
levenskwaliteit aldaar, door middel van 
toepassing van nieuwe technologieën (zoals 
het digitale schoolbord) die toegang op 
afstand mogelijk maken;

Motivering
Overbrugging van de technologiekloof die op onderwijsgebied tussen de regio's bestaat door 
de toepassing van nieuwe technologieën.

Amendement 13
Artikel 5, inleidende zin

In het kader van de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” 
concentreert het EFRO zijn 
bijstandsverlening, in de context van 
regionale strategieën voor duurzame 

In het kader van de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” 
wordt in het EFRO rekening gehouden met 
het Zevende Kaderprogramma en valt de 
nadruk op zijn bijstandsverlening, in de 
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ontwikkeling, op de volgende prioriteiten: context van regionale strategieën voor 
duurzame ontwikkeling, op de volgende 
prioriteiten:

Motivering

Het is van wezenlijk belang te zorgen voor een betere wederzijdse effectiviteitsverhoging 
tussen het financieringsprogramma van het Kader en het programma voor structurele 
financiering.

Amendement 14
Artikel 5, punt (1)

1) innovatie en de kenniseconomie, 
door steun aan de ontwikkeling en de 
tenuitvoerlegging van regionale 
innovatiestrategieën die het ontstaan van 
efficiënte systemen voor regionale innovatie 
bevorderen, en in het bijzonder: 

1) innovatie en de kenniseconomie, 
door steun aan de ontwikkeling en de 
tenuitvoerlegging van regionale 
innovatiestrategieën die het ontstaan van 
efficiënte systemen voor regionale innovatie 
bevorderen, of door de overdracht van 
onderzoek[sresultaten] die volledig uit de 
begrotingen van de EG of de lidstaten zijn 
gefinancierd en die aanleiding geven tot 
nieuwe industriegoederen of nieuwe 
diensten, en in het bijzonder: 

Motivering
Zie voor de logica van dit voorstel het amendement op overweging 8 bis (nieuw) en artikel 4, 
lid 1, letter a) (nieuw).

Amendement 15
Artikel 5, punt (1), letter (b)

b) stimulering van de innovatie in 
kleine en middelgrote bedrijven door 
netwerken voor samenwerking tussen 
universiteiten en bedrijven te promoten, 
bedrijvennetwerken en clusters van kleine en 
middelgrote bedrijven te steunen, de toegang 
van kleine en middelgrote bedrijven tot 
geavanceerde bedrijfsondersteunende 
diensten te vergemakkelijken, en de 
invoering van schonere en innovatieve 
technologie in kleine en middelgrote 
bedrijven te steunen;

b) stimulering van de innovatie in 
kleine en middelgrote bedrijven door 
netwerken voor samenwerking tussen 
instanties voor bedrijfsondersteuning, 
onderzoekscentra, bedrijven uit het 
maatschappelijk middenveld en tussen 
universiteiten en bedrijven en andere 
intersectorale samenwerkingsverbanden te 
promoten, bedrijvennetwerken en clusters 
van kleine en middelgrote bedrijven te 
steunen, de toegang van kleine en 
middelgrote bedrijven tot geavanceerde 
bedrijfsondersteunende diensten te 
vergemakkelijken, en de invoering van 
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schonere en innovatieve technologie in 
kleine en middelgrote bedrijven te steunen;

Motivering

Samenwerkingsverbanden zijn nieuwe vormen van samenwerking in het kader waarvan wordt 
getracht de industriële vernieuwing te bevorderen. Via dit amendement wordt alleen  het 
samenwerkingsverband tussen maatschappelijk middenveld en universiteit ingelast. Alle 
relevante instanties moeten worden betrokken bij het netwerken met het MKB, teneinde 
innovatie en de praktische toepassing ervan en de overdracht van knowhow en kennis te 
vergemakkelijken. Niet alleen binnen de structuur universiteit-bedrijfsleven of 
gespecialiseerde bedrijfsnetwerken kunnen innoverende benaderingen worden ontwikkeld, 
maar ook via nieuwe vormen van intersectorale samenwerking.

Amendement 16
Artikel 5, punt (1), letter c bis (nieuw)

c bis. bevordering van de samenwerking 
tussen overheid en particuliere sector in
verband met de productie van goederen en 
diensten;

Motivering

Een verduidelijkend amendement waardoor de samenwerking tussen overheid en particuliere 
sector aan het arsenaal van instrumenten wordt toegevoegd.

Amendement 17
Artikel 5, punt (1), letter d)

d) ontwikkeling van nieuwe financiële 
instrumenten en starterscentra die bijdragen 
tot het opzetten of uitbreiden van 
kennisintensieve bedrijven.

d) ontwikkeling van nieuwe financiële 
instrumenten en faciliteiten die bijdragen tot 
het onderzoeksvermogen en de technische-
ontwikkelingscapaciteit van het MKB en 
aanmoediging van het ondernemerschap en 
de oprichting van nieuwe bedrijven door 
gebruik te maken van investeringskapitaal 
en starterscentra.

Motivering

Het is van wezenlijk belang te zorgen voor een betere wederzijdse effectiviteitsverhoging 
tussen het financieringsprogramma van het Kader en het programma voor structurele 
financiering.
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Amendement 18
Artikel 5, punt (1), letter d bis) (nieuw)

d bis) schepping van nieuwe regionale 
markten voor ecologische producten;

Motivering

De regionale markten wier omvang de regionale specialisatie en de schepping van duurzame 
werkgelegenheid bepaalt moeten worden uitgebreid of zelfs opgezet. Ecologische producten 
vormen als regel de natuurlijke rijkdommen van randgebieden. Toch bestaan er voor 
dergelijke producten geen georganiseerde markten.

Amendement 19
Artikel 5, alinea 1, letter d ter) (nieuw)

d ter) bouw en inrichting van 
technologiecentra en centra voor onderzoek 
en ontwikkeling,

Motivering

Steun aan de ontwikkeling van het innovatiebeleid.

Amendement 20
Artikel 5, alinea 2, letter b)

b) stimulering van de energie-efficiëntie en 
van de productie van hernieuwbare energie;

b) stimulering van de energie-efficiëntie en 
van de productie van hernieuwbare energie, 
van de ontwikkeling van efficiënte 
energiebeheerssystemen;

Amendement 21
Artikel 5, punt 2 bis (nieuw)

2 bis) toerisme, met inbegrip van het 
promoten van natuurlijke en culturele 
rijkdommen als potentieel voor de 
ontwikkeling van duurzaam toerisme, 
bescherming en bevordering van het 
cultureel erfgoed ter ondersteuning van de 
economische ontwikkeling, verbetering van 
toerismediensten via nieuwe diensten met 
een hoge toegevoegde waarde.
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Motivering

Toerisme en het promoten van natuurlijke en culturele rijkdommen spelen een belangrijke rol 
in de opbouw van het concurrentievermogen en de werkgelegenheid van een regio. Dit 
uitgangspunt is in de huidige looptijd van de structuurfondsen een aanvaarde zaak, waarvan 
met succes gebruik is gemaakt om bepaalde doelstellingen te bereiken. Er is geen reden 
waarom de onderwerpen in artikel 4, punt 5 beperkt zouden moeten worden tot de minst 
ontwikkelde regio's, met name daar het doel van het fonds volgens artikel 2 luidt "de 
structurele ontwikkeling en aanpassing van regionale economieën, met name de omschakeling 
van industrieregio's met teruglopende bedrijvigheid, te steunen".

Amendement 22
Artikel 6, punt (1)

1) ontwikkeling van grensoverschrijdende 
economische en sociale activiteiten via 
gezamenlijke strategieën voor duurzame 
territoriale ontwikkeling, met name door:

1) ontwikkeling van grensoverschrijdende 
onderzoeks-, energie-, economische, sociale 
en culturele activiteiten via gezamenlijke 
strategieën voor duurzame territoriale 
ontwikkeling, met name door:

Motivering

Dit is zuiver verduidelijking, mogelijkerwijs een ontbrekende activiteit die noodzakelijk lijkt 
voor grensoverschrijdende samenwerking en beter begrip van verschillende culturen. 

Amendement 23
Artikel 6, punt 2, letter d)

d) opzet van wetenschappelijke en 
technologische netwerken met betrekking tot 
onderwerpen die verband houden met de 
evenwichtige ontwikkeling van 
transnationale gebieden, en met name opzet 
van netwerken tussen de universiteiten en 
van verbindingen voor de toegang tot 
wetenschappelijke kennis en 
technologieoverdracht tussen 
OTO-installaties en internationale 
kenniscentra op het gebied van OTO, 
ontwikkeling van transnationale consortia 
voor gezamenlijk gebruik van 
OTO-middelen, twinning tussen instellingen 
voor technologieoverdracht, en ontwikkeling 
van gezamenlijke financiële instrumentering 
die is gericht op ondersteuning van OTO in 
de kleine en middelgrote bedrijven. 

d) opzet van wetenschappelijke en 
technologische netwerken met betrekking tot 
onderwerpen die verband houden met de 
evenwichtige ontwikkeling van 
transnationale gebieden en met de 
verkleining van de technologische kloof, en 
met name opzet van netwerken tussen de 
universiteiten en van verbindingen voor de 
toegang tot wetenschappelijke kennis en 
technologieoverdracht tussen 
OTO-installaties en internationale 
kenniscentra op het gebied van OTO, 
ontwikkeling van transnationale consortia 
voor gezamenlijk gebruik van 
OTO-middelen, twinning tussen instellingen 
voor technologieoverdracht, en ontwikkeling 
van gezamenlijke financiële instrumentering 
die is gericht op ondersteuning van OTO in 
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de kleine en middelgrote bedrijven. 

Motivering

De technologische kloof tussen de regio's moet kleiner worden.

Amendement 24
Artikel 6, punt (1), letter d bis) (nieuw)

d bis) door bevordering van het 
gedecentraliseerde INTERREG-
beheersmodel.

Motivering

Dit amendement verduidelijkt de logica van overweging 12 waarin vastomlijnde bepalingen 
worden vastgelegd, waaronder het beheer. Het gedecentraliseerde INTERREG-model heeft 
zijn waarde bewezen en moet daarom nuttig worden geacht met het oog op regionale 
samenwerking.

Amendement 25
Artikel 6, punt 1, letter d ter) (nieuw)

d ter) bescherming en bevordering van het 
natuurlijke en/of fysieke culturele erfgoed 
ter ondersteuning van economische 
ontwikkeling, stads- of 
plattelandsvernieuwing of toerisme, door 
bevordering van het gedecentraliseerde 
beheersmodel in INTERREG.

Motivering

Deze vorm van bedrijvigheid kan niet slechts worden beperkt tot lokale of regionale 
activiteiten. Er bestaan duidelijke voorbeelden waar transnationale samenwerking bij het 
oplossen van problemen en het uitwisselen van beste praktijken een substantiële Europese 
toegevoegde waarde biedt op een wijze die via netwerken niet te bewerkstelligen is. 
Vernieuwingskwesties houden vaak verband met historische aspecten, en het is gebleken dat 
alle Europese regio's dezelfde problemen moeten oplossen om tot duurzame ontwikkeling te 
komen. Er moet meer worden gedaan, en transnationale projecten zijn een effectieve manier 
om vooruitgang te boeken en daarbij de beste beschikbare technieken en knowhow te 
gebruiken.
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Amendement 26
Artikel 6, punt 3

3) vergroting van de doeltreffendheid van 
het regionaal beleid door stimulering van 
netwerkvorming en van de uitwisseling van 
ervaringen tussen regionale en plaatselijke 
instanties, waarbij de in artikel 5, leden 1 en 
2, en artikel 8 bedoelde thema's centraal 
staan, met inbegrip van programma's voor 
samenwerkingsnetwerken die de hele 
Gemeenschap betreffen en acties in verband 
met onderzoek, gegevensvergaring alsmede 
observatie en analyse van de 
ontwikkelingstendensen in de Gemeenschap.

3) vergroting van de doeltreffendheid van 
het regionaal beleid door stimulering van 
netwerkvorming en van de uitwisseling van 
ervaringen tussen regionale en plaatselijke 
instanties en overheidsorganen, waarbij de 
in artikel 5, leden 1 en 2, en artikel 8 
bedoelde thema's centraal staan, met 
inbegrip van programma's voor 
samenwerkingsnetwerken die de hele 
Gemeenschap betreffen en acties in verband 
met onderzoek, gegevensvergaring alsmede 
observatie en analyse van de 
ontwikkelingstendensen in de Gemeenschap.

Motivering

De huidige formulering is te restrictief. Een grote Europese meerwaarde kan worden bereikt 
door een heel scala van organisaties in staat te stellen te netwerken en aldus de Europese 
normen en vakkennis op het gebied van regionaal beleid te verbeteren.

Amendement 27
Artikel 6, punt 3 bis (nieuw)

3 bis) netwerkprojecten worden als één 
enkele EU-zone gecoördineerd.
Er vindt een tussentijdse evaluatie plaats 
van bestaande netwerken zoals ESPON, 
URBAct of INTERACT. 

Motivering

Interreg IIIc is momenteel onderverdeeld in een noordelijke, zuidelijke, oostelijke en 
westelijke zone. Aangezien de netwerken de grenzen tussen deze zones duidelijk overschrijden 
is deze indeling onnodig bureaucratisch, duur en zinloos. Er is dan ook alle reden voor 
rationalisering en hergroepering tot één enkele EU-zone voor netwerken. Dit zou een 
efficiënter gebruik van de begrotingsmiddelen inhouden en de efficiency en uitwerking van 
samenhangende projecten ten goede komen.

De huidige netwerken die in het kader van Interreg IIIc worden gefinancierd, omvatten drie 
door de Commissie gesponsorde netwerken waarvoor geen evaluatie is voorzien, namelijk 
ESPON, URBAct en INTERACT.
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Amendement 28
Artikel 9, alinea 2, punt 5 bis (nieuw)

5 bis) behoud en onderhoud van historische 
agrarische gebouwen

Motivering

Een van de problemen bij de plattelandsontwikkeling is het grote aantal vervallen agrarische 
gebouwen. Dit probleem doet zich in alle plattelandsgebieden van de uitgebreide EU voor. 
Vaak gaat het om historische gebouwen waarvan het behoud en hergebruik een belangrijke 
rol kan spelen bij de verbetering van de kwaliteit van het bestaan op het platteland. Dit 
draagt bij tot duurzaamheid, maar is geen investeringssteun, daar de staat van deze 
gebouwen het gevolg van een falende markt is.

Amendement 29
Artikel 10, alinea 2

Onverminderd de artikelen 3 en 4 draagt het 
EFRO in het bijzonder bij in de financiering 
van investeringen die zijn gericht op 
verbetering van de toegankelijkheid, 
bevordering en ontwikkeling van 
economische activiteiten die verband houden 
met het cultureel erfgoed, bevordering van 
het duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, en stimulering van de 
toeristische sector.

Onverminderd de artikelen 3 en 4 draagt het 
EFRO in het bijzonder bij in de financiering 
van investeringen die zijn gericht op 
verbetering van de toegankelijkheid, 
bevordering en ontwikkeling van alle 
vormen van economische activiteiten, niet 
alleen die welke verband houden met het 
cultureel erfgoed, maar ook die welke 
verbonden zijn met innovatie en 
technologische activiteiten die bij uitstek 
geschikt zijn voor het gebied in kwestie 
(telewerkcentra op het platteland 
bijvoorbeeld), bevordering van het 
duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, en stimulering van de 
toeristische sector.

Motivering

Versterking van het beleid voor innovatie en nieuwe technologieën in het toerisme, in 
plattelandsgebieden en gebieden met natuurlijke nadelen.

Amendement 30
Artikel 11, letter b bis) (nieuw)

b bis) steun om tekorten in 
technologische vernieuwing en 
onderzoek en ontwikkeling (OTO) te 
boven te komen;
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Motivering

Toegankelijkheidsproblemen doen zich niet alleen voor op het gebied van goederenvervoer en 
vervoersdiensten, maar ook en vooral waar het gaat om elektronische communicatie, 
telecommunicatie en onwikkeling van de informatiemaatschappij.

Amendement 31
Artikel 17, punt 2 bis (nieuw)

2 bis) De bijdrage wordt uitbetaald aan 
hoofdbegunstigde en aan de afzonderlijke 
begunstigden voordat, terwijl en nadat een 
project wordt/is uitgevoerd.

Motivering

Veel bedrijven en organisaties krijgen moeilijk toegang tot risicokapitaal en ondervinden 
daardoor liquiditeitsproblemen wanneer de subsidie pas wordt uitbetaald als alle uitgaven 
allang voldaan zijn. In extreme gevallen heeft dit ertoe geleid dat projecten moesten worden 
stopgezet omdat de begunstigde failliet was gegaan. Indien 25% van de bijdrage wordt 
betaald voordat het project van start gaat, 50% terwijl het loopt en 25% nadat het is 
afgerond, doet dit probleem zich niet voor.
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