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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 14
Overweging 5

(5) Een efficiënte en doeltreffende 
tenuitvoerlegging van door het EFRO 
gesteunde acties berust op goed bestuur en 
partnerschap tussen alle betrokken 
territoriale en sociaal-economische actoren, 
en in het bijzonder de regionale en 
plaatselijke autoriteiten.

(5) Een efficiënte en doeltreffende 
tenuitvoerlegging van door het EFRO 
gesteunde acties berust op goed bestuur en 
partnerschap tussen alle betrokken 
territoriale, sociaal-economische en 
ecologische actoren, en in het bijzonder de 
regionale en plaatselijke autoriteiten.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt dat milieu partners op gelijke voet zijn vertegenwoordigd als de 
economische en sociale partners.



PE 355.745v01-00 2/10 AM\561625NL.doc

NL

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 15
Overweging 9

(9) Specifieke aandacht dient te gaan naar de 
ultraperifere regio's, namelijk door, bij wijze 
van uitzondering, de werkingssfeer van het 
EFRO te verruimen tot de financiering van 
steun voor de bedrijfsvoering ter vergoeding 
van de extra kosten in bepaalde sectoren. 
Voor een dergelijke uitzondering moet 
artikel 299, lid 2, van het Verdrag als 
rechtsgrond worden gebruikt.

(9) Specifieke aandacht dient te gaan naar de 
ultraperifere regio's, namelijk door, bij wijze 
van uitzondering, de werkingssfeer van het 
EFRO te verruimen tot de financiering van 
steun voor de bedrijfsvoering ter vergoeding 
van de extra kosten in bepaalde sectoren, 
rekening houdend met het EU-beleid ter 
bescherming en verbetering van het milieu.
Voor een dergelijke uitzondering moet 
artikel 299, lid 2, van het Verdrag als 
rechtsgrond worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Het EFRO moet eveneens bijdragen aan de bescherming en verbetering van het milieu.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 16
Overweging 11

(11) Het EFRO moet zorgen voor synergie 
met de bijstandsverlening uit het Europees
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds. Het 
moet tevens zorgen voor complementariteit 
en consistentie met de andere takken van 
gemeenschappelijk beleid.

(11) Het EFRO moet zorgen voor synergie 
met de bijstandsverlening uit het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds. Het 
moet tevens zorgen voor complementariteit 
en consistentie met de andere takken van 
gemeenschappelijk beleid en wetgeving.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt dat alle EFRO-projecten aan de milieuwetgeving van de EU voldoen.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 17
Artikel 2, alinea 1
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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 ten behoeve van de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale cohesie in het licht van de 
Europese Strategie voor duurzame 
ontwikkeling 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.

Or. en

Motivering

Het EFRO moet bijdragen aan en uitvoering geven aan de EU-Strategie voor duurzame 
ontwikkeling.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 18
Artikel 2, alinea 2

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 en de 
innovatie, bevordering van duurzame 
ontwikkeling, het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en bescherming en 
verbetering van het natuurlijke en 
stedelijke milieu.

Or. es

Motivering

Onder milieu moet eveneens het natuurlijke en stedelijke milieu worden verstaan dat veelal 
door het gemeentebestuur wordt beheerd.

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 19
Artikel 2, alinea 2
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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 en de 
innovatie, bevordering van duurzame 
ontwikkeling, het creëren en behouden van 
duurzame werkgelegenheid en bescherming 
en verbetering van het milieu.

Or. de

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 20
Artikel 3, lid 2, letter (a)

a) productieve investeringen; a) productieve investeringen en beheer 
van activa; 

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt investeringen mogelijk die indirecte economische voordelen hebben 
zoals een duurzaam beheer van milieu-activa.

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 21
Artikel 3 bis (nieuw)

Artikel 3 bis
Evenwichtige en duurzame regionale 

ontwikkeling
Regionale ontwikkeling betekent het 
behoud en de verdere ontwikkeling, 
respectievelijk het creëren van de 
mogelijkheid om in de regio's duurzaam te 
wonen en te werken.

Or. de



AM\561625NL.doc 5/10 PE 355.745v01-00

NL

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 22
Artikel 4, nummer 3

3) milieu: investeringen die verband 
houden met afvalbeheer, watervoorziening, 
behandeling van stedelijk afvalwater en 
luchtkwaliteit; geïntegreerde 
verontreinigingspreventie en -bestrijding, 
sanering van verontreinigde terreinen en 
gronden; bevordering van de biodiversiteit 
en van natuurbescherming; steun aan kleine 
en middelgrote bedrijven ter bevordering 
van duurzame productiepatronen via de 
invoering van kostenefficiënte systemen 
voor milieubeheer, en ontwikkeling en 
toepassing van technologie voor 
verontreinigingspreventie;

3) milieu: investeringen die verband 
houden met afvalbeheer, watervoorziening, 
waterkwaliteit, bescherming en beheer van 
stroomgebieden, preventie van 
milieurisico's (met inbegrip van 
bescherming tegen overstromingen en 
tegen vervuiling van de binnenwateren),
behandeling van stedelijk afvalwater en 
luchtkwaliteit; geïntegreerde 
verontreinigingspreventie en -bestrijding; 
preventie van geluidhinder; sanering van 
verontreinigde terreinen en gronden; 
landschapsontwikkeling in landelijke 
gebieden; bevordering van de biodiversiteit 
en van natuurbescherming; steun aan kleine 
en middelgrote bedrijven ter bevordering 
van duurzame productiepatronen, invoering 
van vereenvoudigde kostenefficiënte 
systemen voor milieubeheer, ontwikkeling 
en toepassing van technologie voor 
verontreinigingspreventie, met inbegrip van 
technologie ter voorkoming van 
klimaatverandering.

Or. de

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 23
Artikel 4, nummer 5

5) toerisme: promotie van de natuurlijke 
en culturele troeven als potentieel voor de 
ontwikkeling van duurzaam toerisme; 
bescherming en verrijking van het cultureel 
erfgoed ter ondersteuning van de 
economische ontwikkeling; steun ter 
verbetering van de toeristische 
dienstverlening via nieuwe diensten met een 
hogere meerwaarde;

5) toerisme: promotie van de natuurlijke 
en culturele troeven als potentieel voor de 
ontwikkeling van duurzaam toerisme; 
bescherming en verrijking van het fysiek en 
cultureel erfgoed ter ondersteuning van een 
evenwichtige economische ontwikkeling; 
steun ter verbetering van de toeristische 
dienstverlening via nieuwe diensten met een 
hogere meerwaarde;
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Or. en

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 24
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 
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 milieuvriendelijke en 
innovatieve technologie in kleine en 
middelgrote bedrijven te steunen;

Or. en

Motivering

Schonere technologie hoeft niet milieuvriendelijk te zijn. Het moet duidelijk zijn dat we 
streven naar technologie met een algehele positieve uitwerking op het milieu.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 25
Artikel 5, punt 2, inleidende formulering

2) milieu en risicopreventie, en in het 
bijzonder:

2) beheer van milieu-activa en 
risicopreventie, en in het bijzonder:

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt investeringen mogelijk die indirecte economische voordelen hebben 
zoals een duurzaam beheer van milieu-activa.
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Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 26
Artikel 5, punt 2, letter a bis (nieuw)

a bis) Bevordering van aanleg van 
infrastructuur voor toegangswegen tot 
beschermde gebieden om een duurzaam 
toerisme te bevorderen en om toegevoegde 
waarde te verlenen aan beschermde 
gebieden zoals het netwerk Natura 2000;

Or. es

Motivering

De toegangswegen tot beschermde gebieden moeten eveneens worden bevorderd en verzorgd 
ter wille van een duurzaam toerisme.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 27
Artikel 5, punt 2, letter c

c) bevordering van schoon openbaar 
stadsvervoer;

c) bevordering van milieuvriendelijk
openbaar vervoer;

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat we streven naar vervoersoplossingen met een algehele positieve 
uitwerking op het milieu in de Unie als geheel en niet alleen in stedelijke gebieden.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 28
Artikel 9, alinea 2 bis (nieuw)

Bij de steun van het EFRO in 
plattelandsgebieden worden geïntegreerde 
projecten die deelname van en/of 
samenwerking met diverse 
gemeentebesturen vereisen, als indicator 
van toegevoegde waarde beschouwd.
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Or. es

Motivering

Het doel van dit amendement is het bevorderen van geïntegreerde lokale projecten op basis 
van gemeentelijke samenwerking.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

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 (als het 
gaat om infrastructuur, netwerken en 
diensten), bevordering van economische 
diversificatie, 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.

Or. fr

Motivering

Bij steun aan de regio's met een natuurlijke handicap is de kwestie van de toegankelijkheid de 
voornaamste overweging, maar ook is het belangrijk om de richting van de ontwikkeling goed 
aan te geven. Maar al te vaak zijn regio's met een handicap sterk gericht op één enkele tak 
van bedrijvigheid en dan kan aanmoediging van economische diversiteit extra aan hun 
ontwikkeling bijdragen.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 30
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 

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 
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economische activiteiten die verband houden 
met het cultureel erfgoed, bevordering van 
het duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, en stimulering van de 
toeristische sector.

economische activiteiten die verband houden 
met het cultureel erfgoed, bevordering van 
het duurzaam gebruik en bescherming van 
natuurlijke hulpbronnen, en stimulering van 
de toeristische sector.

Or. en

Motivering

Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen moet hand in hand gaan met bescherming 
daarvan.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 31
Artikel 12, enige alinea, punt 3 bis (nieuw)

3 bis. Een milieu-effectrapportage die alle 
criteria van duurzaamheid omvat, d.w.z. de 
gevolgen voor de natuur, het historisch 
erfgoed (met inbegrip van historische 
centra) en de economische en 
demografische onevenwichtigheden.

Or. es

Motivering

De operationele programma's moeten expliciete informatie geven over de gevolgen van acties 
voor het historisch en natuurlijk erfgoed die door deskundigen terzake zijn geanalyseerd.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 32
Artikel 14, alinea 3 bis (nieuw)

3 bis. De beheersautoriteit maakt, onder 
toezicht van de lidstaten, regelmatig en op 
passende wijze de acties openbaar die 
profiteren van communautaire financiering 
en van op basis van subsidiabiliteit 
beschikbaar gestelde kredieten.
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Or. fr

Motivering

Precieze informatie over medegefinancierde acties is belangrijk ter verbetering van de 
leesbaarheid van de Europese kredieten die op plaatselijk niveau worden besteed. Ook is het 
belangrijk om te weten welke bedragen beschikbaar zijn.
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