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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Alain Hutchinson

Amendement 26
Artikel 1, alinea 1

Bij deze verordening worden de taken van 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO), de reikwijdte van de 
bijstandsverlening uit het EFRO met 
betrekking tot de doelstellingen 
“convergentie”, “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid”, 
en “Europese territoriale samenwerking” als 
omschreven in artikel 3 van Verordening 
(EG) nr. (…) houdende algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, alsmede 
de soorten uitgaven die voor bijstand in 
aanmerking komen, vastgesteld.

Bij deze verordening worden de taken van 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO), de reikwijdte van de 
bijstandsverlening uit het EFRO met 
betrekking tot de doelstellingen 
“convergentie”, “regionaal 
concurrentievermogen, werkgelegenheid en 
maatschappelijke integratie”, en “Europese 
territoriale samenwerking” als omschreven 
in artikel 3 van Verordening (EG) nr. (…) 
houdende algemene bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds 
en het Cohesiefonds, alsmede de soorten 
uitgaven die voor bijstand in aanmerking 
komen, vastgesteld.
(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetstekst; aanneming van dit amendement 
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brengt technische aanpassingen in de gehele 
tekst met zich mee)

Or. fr

Motivering

De Commissie baseert haar hervorming op de noodzaak van een nauw verband tussen de 
hervorming van de structuurfondsen en de Lissabon-strategie. Op dit moment moet echter 
helaas worden vastgesteld dat de sociale component van deze strategie om uiteenlopende 
redenen nauwelijks uit de verf is gekomen.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 27
Overweging 1

(1) Op grond van artikel 160 van het 
Verdrag is het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) bedoeld 
om een bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Gemeenschap. 
Het EFRO draagt er dan ook toe bij de kloof 
tussen de ontwikkelingsniveaus van de 
verschillende regio’s alsmede de achterstand 
van de zwakkere regio's en eilanden, met 
inbegrip van plattelandsgebieden, te 
verkleinen.

(1) Op grond van artikel 160 van het 
Verdrag is het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) bedoeld 
om een bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Gemeenschap. 
Het EFRO draagt er dan ook toe bij de kloof 
tussen de ontwikkelingsniveaus van de 
verschillende regio’s alsmede de achterstand 
van de zwakkere regio's en eilanden, met 
inbegrip van plattelandsgebieden en 
ultraperifere regio's, te verkleinen en bij te 
dragen aan duurzame ontwikkeling.

Or. pt

Motivering

In lijn met artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag en de conclusies van de Raad van Göteborg
van 15 en 16 juni 2001.
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Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 28
Overweging 1

(1) Op grond van artikel 160 van het 
Verdrag is het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) bedoeld 
om een bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Gemeenschap. 
Het EFRO draagt er dan ook toe bij de kloof 
tussen de ontwikkelingsniveaus van de 
verschillende regio’s alsmede de 
achterstand van de zwakkere regio's en 
eilanden, met inbegrip van 
plattelandsgebieden, te verkleinen.

(1) Op grond van artikel 160 van het 
Verdrag is het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) bedoeld 
om een bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Gemeenschap. 
Het EFRO draagt er dan ook toe bij de kloof 
tussen de ontwikkelingsniveaus van de 
verschillende regio’s, met inbegrip van 
plattelands- en stadsgebieden, gebieden 
waar een industriële omschakeling 
plaatsvindt, regio's die te kampen hebben 
met ernstige natuurlijke of demografische 
handicaps van permanente aard, 
dunbevolkte gebieden alsmede insulaire 
grensoverschrijdende en bergregio's, te 
verkleinen.

Or. es

Motivering

Nadere aandacht voor regio's die om diverse redenen permanente handicaps ondervinden 
voor wat betreft hun ontwikkeling en integratie in de interne markt.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij en Markus Pieper

Amendement 29
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 
gegarandeerd.

(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 
binnen de minder ontwikkelde regio’s, 
wordt gegarandeerd en voorts wordt 
gestreefd naar het wegnemen van de 
onderliggende oorzaken voor regionale 
verschillen.
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Or. en

Motivering

Dit amendement moet worden bezien in samenhang met artikel 2 en heeft tot doel de 
algemene EFRO-strategie uit te breiden.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai en Bernard Poignant

Amendement 30
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 
gegarandeerd.

(3) Het EFRO dient volledig in het kader te 
vallen 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 
gegarandeerd.

Or. fr

Motivering

Het EFRO is een van de belangrijkste instrumenten van het cohesiebeleid en mag niet alleen 
dienen ter ondersteuning maar moet volledig vallen binnen de strategie van dit beleid. Het 
woord "steun" wekt hier misverstanden.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai en Bernard Poignant

Amendement 31
Overweging 4

(4) In Verordening (EG) nr. (…) is bepaald 
dat de subsidiabiliteit van de uitgaven op 
nationaal niveau moet worden vastgesteld, 
met bepaalde uitzonderingen, waarvoor in 
specifieke bepalingen moet worden 
voorzien. De uitzonderingen met betrekking 
tot het EFRO dienen derhalve te worden 
vastgesteld.

(4) In Verordening (EG) nr. (…) is bepaald 
dat de regels betreffende subsidiabiliteit van 
de uitgaven op nationaal niveau moeten
worden vastgesteld, met bepaalde 
uitzonderingen, waarvoor in specifieke 
bepalingen moet worden voorzien. De 
uitzonderingen met betrekking tot het EFRO 
dienen derhalve te worden vastgesteld.

Or. fr
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Motivering

Verordening (EG) nr. (…) bepaalt dat op nationaal niveau weliswaar de regels voor 
subsidiabiliteit worden vastgesteld, maar niet dat rechtstreeks wordt besloten over de 
subsidiabiliteit van bepaalde uitgaven. Dit komt de transparantie van de besluitvorming ten 
goede.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai en Bernard Poignant

Amendement 32
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 en sociaal-economische en 
milieu-actoren, en in het bijzonder de 
interregionale, regionale en plaatselijke 
autoriteiten, en wel in alle fasen van de 
programmering: voorbereiding, 
tenuitvoerlegging, follow-up en evaluatie..

Or. fr

Motivering

Benadrukking van het partnerschap met territoriale overheden in alle fases, met het oog op 
optimale EFRO-benutting.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 33
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 en sociaal-economische actoren, 
en in het bijzonder de regionale en 
plaatselijke autoriteiten; waar nodig dient 
dit partnerschap tussen regionale en 
plaatselijke instanties, in het bijzonder 
stedelijke instanties, te worden versterkt ter 
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verwezenlijking van de gemeenschappelijke 
doelstellingen.

Or. es

Motivering

Meer participatie van de meest rechtreeks betrokken instanties kweekt ook bij de burger meer 
begrip voor communautaire interventie en dient ook de doelmatigheid en vereenvoudiging 
hiervan. 

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 34
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 milieu-
actoren, en in het bijzonder de regionale en 
plaatselijke autoriteiten, en voorts op 
eerbiediging van de aan het 
Gemeenschapsrecht ten grondslag liggende 
beginselen.

Or. pt

Motivering

spreekt voor zich

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 35
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 

(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, de sociale en 
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plaatselijke autoriteiten. milieupartners alsmede de erkende NGO's 
die zich inzetten voor gelijkberechtiging 
van mannen en vrouwen.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan artikel 10 van de algemene bepalingen. Alle daar speciaal genoemde 
groepen in lid 1 a), b) en c) worden vermeld.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai en Bernard Poignant

Amendement 36
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) In het kader van de technische steun 
waarnaar wordt verwezen in de artikelen 43 
en 44 van Verordening (EG) nr (...), 
kunnen uit het EFRO acties worden 
gefinancierd die voor overheidsdiensten en 
andere belanghebbende territoriale 
actoren, zoals NGO's, vertegenwoordigende 
verenigingen en maatschappelijke, 
professionele of milieu-organisaties, 
noodzakelijk zijn met het oog op 
voorbereiding, follow-up, administratieve 
en technische ondersteuning, evaluatie, 
audit en controle.

Or. fr

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat ook andere territoriale actoren dan de staat en de 
regionale en plaatselijke overheden in aanmerking komen voor de voor de tenuitvoerlegging 
van deze verordening en de afzonderlijke operationele programma's noodzakelijke technische 
steun, hetgeen tot nog toe nauwelijks het geval was.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 37
Overweging 6

(6) Voortbouwend op de ervaringen met, en (6) Voortbouwend op de ervaringen met, en 
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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.

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 is een belangrijke rol 
weggelegd voor ontwikkelings- en 
werkgelegenheidsinitiatieven en het 
daarmee verband houdende 
innovatiepotentieel.

Or. de

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 38
Overweging 7

(7) In het bijzonder dient te worden 
toegezien op de complementariteit en de 
consistentie van de steun van het EFRO en 
die welke wordt verleend uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling in het kader van 
Verordening (EG) nr. (…) en uit het 
Europees Visserijfonds in het kader van 
Verordening (EG) nr. (…). Door het EFRO 
medegefinancierde programma’s dienen 
derhalve bij te dragen tot de diversificatie 
van de plattelandseconomieën en de van de 
visserij afhankelijke gebieden, waarbij de 
nadruk komt te liggen op andere dan hun 
traditionele activiteiten.

(7) In het bijzonder dient te worden 
toegezien op de complementariteit en de 
consistentie van de steun van het EFRO en 
die welke wordt verleend uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling in het kader van 
Verordening (EG) nr. (…) en uit het 
Europees Visserijfonds in het kader van 
Verordening (EG) nr. (…). Door het EFRO 
medegefinancierde programma’s dienen 
derhalve bij te dragen tot de diversificatie 
van de plattelandseconomieën, de culturele 
aspecten en de ontwikkeling van het 
toerisme en diversificatie van de van de 
visserij afhankelijke gebieden, waarbij de 
nadruk komt te liggen op andere dan hun 
traditionele activiteiten en op het scheppen 
van duurzame werkgelegenheid, en waarbij 
deze regio's in economisch en sociaal 
opzicht aantrekkelijker worden gemaakt.

Or. de
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Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 39
Overweging 7

(7) In het bijzonder dient te worden 
toegezien op de complementariteit en de 
consistentie van de steun van het EFRO en 
die welke wordt verleend uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling in het kader van 
Verordening (EG) nr. (…) en uit het 
Europees Visserijfonds in het kader van 
Verordening (EG) nr. (…). Door het EFRO 
medegefinancierde programma’s dienen 
derhalve bij te dragen tot de diversificatie 
van de plattelandseconomieën en de van de 
visserij afhankelijke gebieden, waarbij de 
nadruk komt te liggen op andere dan hun 
traditionele activiteiten.

(7) In het bijzonder dient te worden 
toegezien op de complementariteit en de 
consistentie van de steun van het EFRO en 
die welke wordt verleend uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling in het kader van 
Verordening (EG) nr. (…) en uit het 
Europees Visserijfonds in het kader van 
Verordening (EG) nr. (…). Door het EFRO 
medegefinancierde programma’s dienen 
derhalve bij te dragen tot de diversificatie 
van de plattelandseconomieën en de van de 
visserij afhankelijke gebieden, waarbij de 
nadruk komt te liggen op andere dan hun 
traditionele activiteiten een en ander in een 
optiek van duurzame groei.

Or. pt

Motivering

In lijn met de conclusies van de Europese Raad van Göteborg van 15/16 juni 2001.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij en Markus Pieper

Amendement 40
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.
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Or. en

Motivering

Via dit amendement wordt een vernieuwende aanpak van onderzoek ingelast. Ten eerste 
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 ingediend door Salvatore Tatarella

Amendement 41
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Tevens is het noodzakelijk te zorgen 
voor een betere onderlinge afstemming 
tussen de EFRO-acties en het zevende 
kaderprogramma.

Or. it

Motivering

Het is belangrijk dat het EFRO wordt gecoördineerd met het zevende kaderprogramma met 
het oog op de totstandbrenging van de kennismaatschappij in het kader van de strategie van 
Lissabon, waarnaar wordt verwezen in de artikelen 4 en 5 van het Commissievoorstel.
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Amendement ingediend door Michl Ebner

Amendement 42
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Er moet meer aandacht worden 
geschonken aan de mogelijkheden die het 
EFRO biedt om de economische en sociale 
integratie - met name in multiculturele en 
meertalige gebieden - te bevorderen.

Or. de

Motivering

Met name in regio's die worden gekenmerkt door culturele en etnische verscheidenheid biedt 
het EFRO veel mogelijkheden. Dergelijke regio's nemen vaak het voortouw als het gaat om 
het gebruik van het fonds voor het stimuleren van talen en culturen. 

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo en Fernando Fernández Martín

Amendement 43
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 die voortvloeien uit hun 
sociale en structureel economische situatie, 
die nog wordt verergerd door factoren als 
een verafgelegen en insulaire ligging, 
gering oppervlak, bergachtig karakter, 
ongunstig klimaat en economische 
afhankelijkheid van een beperkt aantal 
producten, die vanwege hun cumulatieve 
en blijvende karakter de ontwikkeling van 
deze regio's en hun toegang tot de interne 
markt ernstig bemoeilijken. Voor een 
dergelijke uitzondering moet artikel 299, lid 
2, van het Verdrag als rechtsgrond worden 
gebruikt alsmede artikel III-424 van het 
Verdrag tot vaststelling van een grondwet 
voor Europa.
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Or. es

Motivering

Het EFRO moet aandacht besteden aan de permanente geo-economische handicaps van deze 
gebieden.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 44
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, 
overeenkomstig artikel 299, lid 2, van het 
Verdrag.

Or. pt

Motivering

spreekt voor zich

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski en Adam Jerzy Bielan

Amendement 45
Overweging 10

(10) Het EFRO moet de 
toegankelijkheidsproblemen, alsmede de 
problemen wegens de afstand tot de grote 
markten, van gebieden met een extreem 
lage bevolkingsdichtheid als bedoeld in 
Protocol nr. 6 bij de Akte van Toetreding 
van Oostenrijk, Finland en Zweden, 
aanpakken. Het EFRO moet tevens de 
specifieke problemen aanpakken waarmee 
bepaalde eilanden, berggebieden en 
dunbevolkte gebieden die door hun 
geografische ligging in hun ontwikkeling 

schrappen
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worden geremd, te kampen hebben.

Or. pl

Amendement ingediend door Rolf Berend, Henri Weber, Markus Pieper en Maria Berger

Amendement 46
Overweging 10

(10) Het EFRO moet de 
toegankelijkheidsproblemen, alsmede de 
problemen wegens de afstand tot de grote 
markten, van gebieden met een extreem lage 
bevolkingsdichtheid als bedoeld in Protocol 
nr. 6 bij de Akte van Toetreding van 
Oostenrijk, Finland en Zweden, aanpakken. 
Het EFRO moet tevens de specifieke 
problemen aanpakken waarmee bepaalde 
eilanden, berggebieden en dunbevolkte 
gebieden die door hun geografische ligging
in hun ontwikkeling worden geremd, te 
kampen hebben.

(10) Het EFRO moet de 
toegankelijkheidsproblemen alsmede de 
problemen wegens de afstand tot de grote 
markten, van gebieden met een extreem lage 
bevolkingsdichtheid als bedoeld in Protocol 
nr. 6 bij de Akte van Toetreding van 
Oostenrijk, Finland en Zweden, aanpakken. 
Het EFRO moet tevens de specifieke 
problemen aanpakken die voortvloeien uit 
ongunstige geografische of natuurlijke 
omstandigheden en waarmee bepaalde 
eilanden, berggebieden en dunbevolkte 
gebieden die door hun geografische ligging 
te kampen hebben en die daardoor in hun 
ontwikkeling worden geremd. Daarnaast 
moet rekening worden gehouden met de 
specifieke problemen van de regio's die tot 
1 mei 2004 de buitengrenzen van de 
Gemeenschap vormden maar deze status 
nu niet meer bezitten.

Or. de

Motivering

Deze voormalige buitengrensregio's worden met bijzondere problemen geconfronteerd. Er is 
sprake van een extreem grote welvaartskloof met de rest van de EU. Gedurende de tweedeling 
van Europa waren deze regio's reeds niet te benijden en ze mogen niet nogmaals buiten de 
boot vallen. Het succes van de EU-uitbreiding naar het oosten hangt mede af van de 
ontwikkeling van deze regio's.

Amendement ingediend door Rolf Berend, Henri Weber, Markus Pieper en Maria Berger

Amendement 47
Overweging 10
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(10) Het EFRO moet de 
toegankelijkheidsproblemen, alsmede de 
problemen wegens de afstand tot de grote 
markten, van gebieden met een extreem lage 
bevolkingsdichtheid als bedoeld in Protocol 
nr. 6 bij de Akte van Toetreding van 
Oostenrijk, Finland en Zweden, aanpakken. 
Het EFRO moet tevens de specifieke 
problemen aanpakken waarmee bepaalde 
eilanden, berggebieden en dunbevolkte 
gebieden die door hun geografische ligging
in hun ontwikkeling worden geremd, te 
kampen hebben.

(10) Het EFRO moet de 
toegankelijkheidsproblemen, alsmede de 
problemen wegens de afstand tot de grote 
markten, van gebieden met een extreem lage 
bevolkingsdichtheid als bedoeld in Protocol 
nr. 6 bij de Akte van Toetreding van 
Oostenrijk, Finland en Zweden, aanpakken. 
Het EFRO moet tevens de specifieke 
problemen aanpakken die voortvloeien uit 
ongunstige geografische of natuurlijke 
omstandigheden en waarmee bepaalde 
eilanden, berggebieden, dunbevolkte 
gebieden alsmede bepaalde grensregio's te 
kampen hebben en die daardoor in hun 
ontwikkeling worden geremd.

Or. de

Motivering

In het licht van artikel III-220 van de Europese grondwet worden bepaalde grensregio's 
aangemerkt als regio's met specifieke problemen. Dit moet ook terug te vinden zijn in de 
Europese solidariteit. 

Amendement ingediend door Salvatore Tatarella

Amendement 48
Overweging 10

(10) Het EFRO moet de 
toegankelijkheidsproblemen, alsmede de 
problemen wegens de afstand tot de grote 
markten, van gebieden met een extreem lage 
bevolkingsdichtheid als bedoeld in Protocol 
nr. 6 bij de Akte van Toetreding van 
Oostenrijk, Finland en Zweden, aanpakken. 
Het EFRO moet tevens de specifieke 
problemen aanpakken waarmee bepaalde 
eilanden, berggebieden en dunbevolkte 
gebieden die door hun geografische ligging 
in hun ontwikkeling worden geremd, te 
kampen hebben.

(10) Het EFRO moet de 
toegankelijkheidsproblemen, alsmede de 
problemen wegens de afstand tot de grote 
markten, van gebieden met een extreem lage 
bevolkingsdichtheid als bedoeld in Protocol 
nr. 6 bij de Akte van Toetreding van 
Oostenrijk, Finland en Zweden, aanpakken. 
Het EFRO moet tevens de specifieke 
problemen aanpakken waarmee bepaalde 
eilanden, berggebieden en dunbevolkte 
gebieden die door hun geografische ligging 
of sociaal-economische factoren in hun 
ontwikkeling worden geremd, te kampen 
hebben.

Or. it
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Motivering

De ontwikkelingsproblematiek van eilanden, bergregio's en dunbevolkte gebieden kan 
samenhangen met een scala van factoren. Een verwijzing naar de geografische ligging is te 
beperkt als het gaat om de toegankelijkheid en de afstand tot de grote afzetmarkten.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 49
Overweging 10

(10) Het EFRO moet de 
toegankelijkheidsproblemen, alsmede de 
problemen wegens de afstand tot de grote 
markten, van gebieden met een extreem lage 
bevolkingsdichtheid als bedoeld in Protocol 
nr. 6 bij de Akte van Toetreding van 
Oostenrijk, Finland en Zweden, aanpakken. 
Het EFRO moet tevens de specifieke 
problemen aanpakken waarmee bepaalde 
eilanden, berggebieden en dunbevolkte 
gebieden die door hun geografische ligging 
in hun ontwikkeling worden geremd, te 
kampen hebben.

(10) Het EFRO moet de 
toegankelijkheidsproblemen, alsmede de 
problemen wegens de afstand tot de grote 
markten, van gebieden met een extreem lage 
bevolkingsdichtheid als bedoeld in Protocol 
nr. 6 bij de Akte van Toetreding van 
Oostenrijk, Finland en Zweden, aanpakken. 
Het EFRO moet tevens de specifieke 
problemen aanpakken waarmee bepaalde 
eilanden, berggebieden, grensregio's en 
dunbevolkte gebieden die door hun 
geografische ligging in hun ontwikkeling 
worden geremd, te kampen hebben, teneinde 
aldus de zelfstandige en duurzame 
ontwikkeling in deze regio's te 
ondersteunen.

Or. de

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 50
Overweging 10

(10) Het EFRO moet de 
toegankelijkheidsproblemen, alsmede de 
problemen wegens de afstand tot de grote 
markten, van gebieden met een extreem lage 
bevolkingsdichtheid als bedoeld in Protocol 
nr. 6 bij de Akte van Toetreding van 
Oostenrijk, Finland en Zweden, aanpakken. 
Het EFRO moet tevens de specifieke 
problemen aanpakken waarmee bepaalde 
eilanden, berggebieden en dunbevolkte 

(10) Het EFRO moet de 
toegankelijkheidsproblemen, alsmede de 
problemen wegens de afstand tot de grote 
markten, van gebieden met een extreem lage 
bevolkingsdichtheid als bedoeld in Protocol 
nr. 6 bij de Akte van Toetreding van 
Oostenrijk, Finland en Zweden, aanpakken. 
Het EFRO moet tevens de specifieke 
problemen aanpakken waarmee insulaire 
regio's, berggebieden en dunbevolkte 
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gebieden die door hun geografische ligging 
in hun ontwikkeling worden geremd, te 
kampen hebben.

gebieden die door hun geografische ligging 
in hun ontwikkeling worden geremd, te 
kampen hebben.

Or. fr

Motivering

Eensluidendheid met artikel III-220 van de Europese grondwet.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 51
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. Deze synergieën 
moeten terug te vinden zijn in de 
strategische kaderprogramma's van de 
afzonderlijke lidstaten en de 
corresponderende operationele 
programma's.

Or. de

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 52
Overweging 12

(12) Er dienen specifieke bepalingen te 
worden vastgesteld met betrekking tot de 
programmering en het beheer van, en het 
toezicht en de controle op, operationele 
programma’s in het kader van de 
doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking”.

(12) Er dienen specifieke bepalingen te 
worden vastgesteld met betrekking tot de 
programmering en het beheer van, en het 
toezicht en de controle op, operationele 
programma’s in het kader van de 
doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking” en ter waarborging van de 
complementariteit en coherentie met 
andere communautaire beleidsvormen, met 
name het groot nabuurschapsbeleid.
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Or. pt

Motivering

In overeenstemming met de Commissiemededeling "Derde verslag over de economische en 
sociale samenhang (COM(2004)0107).

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 53
Overweging 12

(12) Er dienen specifieke bepalingen te 
worden vastgesteld met betrekking tot de 
programmering en het beheer van, en het 
toezicht en de controle op, operationele 
programma’s in het kader van de 
doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking”.

(12) Er dienen specifieke bepalingen te 
worden vastgesteld met betrekking tot de 
programmering en het beheer van, en het 
toezicht en de controle op, operationele 
programma’s in het kader van de 
doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking”, die een afspiegeling moet 
zijn van het grensoverschrijdende 
transnationale of interregionale karakter 
van de maatregelen.

Or. de

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 54
Overweging 13

(13) Het is noodzakelijk een doeltreffende 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking met buurlanden van de 
Gemeenschap te steunen wanneer dat nodig 
is om te garanderen dat de regio’s van de 
lidstaten die aan derde landen grenzen, op 
doeltreffende wijze in hun ontwikkeling 
kunnen worden bijgestaan. Bijgevolg dient, 
bij wijze van uitzondering, de financiering 
van EFRO-bijstand voor projecten op het 
grondgebied van derde landen te worden 
toegestaan als die projecten in het belang 
zijn van de regio’s van de Gemeenschap.

(13) Het is noodzakelijk een doeltreffende
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking met buurlanden van de 
Gemeenschap te steunen wanneer dat nodig 
is om te garanderen dat de regio’s van de 
lidstaten die aan derde landen grenzen, op 
doeltreffende wijze in hun ontwikkeling 
kunnen worden bijgestaan. Bijgevolg dient, 
bij wijze van uitzondering, de financiering 
van EFRO-bijstand voor projecten op het 
grondgebied van derde landen te worden 
toegestaan als die projecten in het belang 
zijn van de regio’s van de Gemeenschap. 
Het is eveneens noodzakelijk te zorgen voor 
een juiste afweging bij de verdeling van de 
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financiële middelen over het transnationale 
en het grensoverschrijdende aspect van de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking". Hierbij moet bijzondere 
aandacht worden geschonken aan het 
grensoverschrijdende aspect, aangezien de 
omvang van de grenzen sterk is 
toegenomen en veel van de regio's met een 
ontwikkelingsachterstand grensgebieden 
zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement wil ervoor zorgen dat de nodige financiële middelen beschikbaar worden 
gesteld voor het grensoverschrijdende aspect van de Europese territoriale samenwerking in 
de ruimere Europese Unie na de uitbreiding.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 55
Overweging 13

(13) Het is noodzakelijk een doeltreffende 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking met buurlanden van de 
Gemeenschap te steunen wanneer dat nodig 
is om te garanderen dat de regio’s van de 
lidstaten die aan derde landen grenzen, op 
doeltreffende wijze in hun ontwikkeling 
kunnen worden bijgestaan. Bijgevolg dient, 
bij wijze van uitzondering, de financiering 
van EFRO-bijstand voor projecten op het 
grondgebied van derde landen te worden 
toegestaan als die projecten in het belang 
zijn van de regio’s van de Gemeenschap.

(13) Het is noodzakelijk een doeltreffende 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking met buurlanden van de 
Gemeenschap te steunen wanneer dat nodig 
is om te garanderen dat de regio’s van de 
lidstaten die aan derde landen grenzen, op 
doeltreffende wijze in hun ontwikkeling 
kunnen worden bijgestaan. Bijgevolg dient, 
bij wijze van uitzondering, de financiering 
van bijstand voor projecten op het 
grondgebied van derde landen te worden 
toegestaan als die projecten in het belang 
zijn van de regio’s van de Gemeenschap. 
Deze projecten dienen uitsluitend te worden 
gefinancierd via het nieuwe nabuurschaps-
en partnerschapsinstrument en het pre-
toetredingsinstrument.

Or. en

Motivering

Er is geen reden om projecten die volledig op het grondgebeid van derde landen plaatsvinden 
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te financieren uit het EFRO als de EU over specifieke financiële instrumenten beschikt ten 
behoeve van derde landen. 

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 56
Overweging 13

(13) Het is noodzakelijk een doeltreffende 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking met buurlanden van de 
Gemeenschap te steunen wanneer dat nodig 
is om te garanderen dat de regio’s van de 
lidstaten die aan derde landen grenzen, op 
doeltreffende wijze in hun ontwikkeling 
kunnen worden bijgestaan. Bijgevolg dient, 
bij wijze van uitzondering, de financiering 
van EFRO-bijstand voor projecten op het 
grondgebied van derde landen te worden 
toegestaan als die projecten in het belang 
zijn van de regio’s van de Gemeenschap.

(13) Het is noodzakelijk een doeltreffende 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking met buurlanden van de 
Gemeenschap te steunen wanneer dat nodig 
is om te garanderen dat de regio’s van de 
lidstaten die aan derde landen grenzen, op 
doeltreffende wijze in hun ontwikkeling 
kunnen worden bijgestaan. Daarnaast moet 
er voor worden gezorgd dat de betrokken 
grensregio's van de Unie niet minder 
mogelijkheden en rechten krijgen dan 
voorheen of dan regio's aan de EU-
binnengrenzen. Bijgevolg dient, bij wijze 
van uitzondering, de financiering van 
EFRO-bijstand voor projecten op het 
grondgebied van derde landen te worden 
toegestaan als die projecten in het belang 
zijn van de regio’s van de Gemeenschap.

Or. de

Motivering

De huidige verordeningen dragen het risico in zich dat de EU-grensregio's voor wat betreft 
hun deelname aan programmavoorbereiding en -tenuitvoerlegging (subsidiariteit en 
partnerschap) en ten aanzien van de steunmogelijkheden (bijv. begrotingssteun, 
levensmiddelenhulp) slechter af zijn dan voorheen en dat te veel aandacht uitgaat naar de 
niet-EU-grensgebieden.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 57
Overweging 13

(13) Het is noodzakelijk een doeltreffende 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking met buurlanden van de 

(13) Het is noodzakelijk een doeltreffende 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking met buurlanden van de 
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Gemeenschap te steunen wanneer dat nodig 
is om te garanderen dat de regio’s van de 
lidstaten die aan derde landen grenzen, op 
doeltreffende wijze in hun ontwikkeling 
kunnen worden bijgestaan. Bijgevolg dient, 
bij wijze van uitzondering, de financiering 
van EFRO-bijstand voor projecten op het 
grondgebied van derde landen te worden 
toegestaan als die projecten in het belang 
zijn van de regio’s van de Gemeenschap.

Gemeenschap te steunen wanneer dat nodig 
is om te garanderen dat de regio’s van de 
lidstaten die aan derde landen grenzen, op 
doeltreffende wijze in hun ontwikkeling 
kunnen worden bijgestaan. Bijgevolg dient, 
bij wijze van uitzondering, de financiering 
van EFRO-bijstand voor projecten op het 
grondgebied van derde landen te worden 
toegestaan als die projecten in het belang 
zijn van de grensoverschrijdende 
samenwerking met de regio’s van de 
Gemeenschap.

Or. de

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 58
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis) De algemene bepalingen bevatten 
een indicatieve verdeling van de EFRO-
kredieten over de verschillende 
doelstellingen. Deze verdeling is min of 
meer het financiële kader waarbinnen de 
drie doelstellingen moeten worden 
gerealiseerd. De grotere flexibiliteit van 
artikel 5 ten spijt dient dit financiële kader 
te worden gehandhaafd, in 
overeenstemming met de verordening van 
de Raad waarin deze algemene bepalingen 
zijn vastgelegd.

Or. en

Motivering

De behoeften van regio's die vallen onder de doelstelling "Regionaal concurrentievermogen 
en werkgelegenheid" zijn met de uitbreiding van de Unie steeds sterker uiteen gaan lopen. 
Aangezien het subsidiariteitsbeginsel de regionale autoriteiten de mogelijkheid biedt hun 
eigen prioriteiten vast te stellen moet artikel 5 flexibiler worden toegepast.
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Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo en Fernando Fernández Martín

Amendement 59
Artikel 1, alinea 2

Deze verordening bevat specifieke 
bepalingen inzake de behandeling van 
stedelijke en plattelandsgebieden, van de 
visserij afhankelijke gebieden, ultraperifere 
gebieden en gebieden met natuurlijke 
handicaps.

Deze verordening bevat specifieke 
bepalingen inzake de behandeling van 
stedelijke en plattelandsgebieden, van de 
visserij afhankelijke gebieden, ultraperifere 
gebieden, insulaire regio's en gebieden met 
natuurlijke of ernstige demografische
handicaps van blijvende aard, alsmede 
dunbevolkte, grensoverschrijdende en 
bergachtige gebieden.

Or. es

Motivering

Bij de vaststelling van specifieke bepalingen mogen regio's met een moeilijke toegang tot de 
interne markt niet uit het oog worden verloren.

Amendement ingediend door Rolf Berend, Henri Weber, Markus Pieper en Maria Berger

Amendement 60
Artikel 1, alinea 2

Deze verordening bevat specifieke 
bepalingen inzake de behandeling van 
stedelijke en plattelandsgebieden, van de 
visserij afhankelijke gebieden, ultraperifere 
gebieden en gebieden met natuurlijke 
handicaps.

Deze verordening bevat specifieke
bepalingen inzake de behandeling van 
stedelijke en plattelandsgebieden, van de 
visserij afhankelijke gebieden, ultraperifere 
gebieden, grensregio's met een grote 
welvaartsachterstand en gebieden met 
natuurlijke handicaps.

Or. de

Motivering

Grensregio's hebben principieel meer baat bij nauwe samenwerking binnen Europa dan 
binnenregio's. In grensregio's, met hun grote welvaartsachterstand, is Europese solidariteit 
van groot belang. Gemeenschappelijke groei en een gemeenschappelijke economische ruimte 
moet vooral hier tot stand worden gebracht.
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Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 61
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 ten behoeve van 
de versterking van de economische, sociale 
en territoriale cohesie in het kader van de 
Strategie van de Europese Unie 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.

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: 
(a) versterking van de concurrentiekracht 
en de innovatie, het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en stimulering van  
sociale integratie en gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, alsook het 
realiseren van verbeteringen in het 
natuurlijk milieu door uitvoering te geven 
aan de communautaire milieuwetgeving 
en door een goed beheer van het Natura 
2000-netwerk;
(b) de noodzaak tot opheffing van de 
hindernissen die gehandicapten 
ondervinden bij de toegang tot goederen 
en diensten en gebouwen, door ervoor te 
zorgen dat toegankelijkheid voor 
gehandicapten een voorwaarde is voor 
ieder  project dat steun ontvangt uit het 
Fonds.  

Or. en

Amendement ingediend door Eluned Morgan en Catherine Stihler

Amendement 62
Artikel 2
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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 kader van de 
Strategie van de Europese Unie 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.

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, waarvan 
de details door de regionale en 
plaatselijke partners worden vastgesteld in 
overeenstemming met de operationale 
programma's en de nationale regelingen, 
en waarbij met name aandacht wordt 
geschonken aan: 
(a) versterking van de concurrentiekracht 
en de innovatie, het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en stimulering van  
sociale integratie en gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, alsook het 
realiseren van verbeteringen in het 
natuurlijk milieu door uitvoering te geven 
aan de communautaire milieuwetgeving;
(b) de noodzaak tot opheffing van de 
hindernissen die gehandicapten 
ondervinden bij de toegang tot goederen 
en diensten en gebouwen, door ervoor te 
zorgen dat toegankelijkheid voor 
gehandicapten een voorwaarde is voor 
ieder  project dat steun ontvangt uit het 
Fonds.  

Or. en

Motivering

De voor de doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid in aanmerking 
komende acties zijn te gedetailleerd en eng gedefinieerd om tegemoet te komen aan de 
ontwikkelingsbehoeften van alle EU-regio's. Met name plattelandsregio's dreigen zo buiten de 
boot de vallen.
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij en Markus Pieper

Amendement 63
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 die 
gericht is op het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en stimulering van 
milieuvriendelijke groei.

Or. en

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 bijdragen aan een 
vermenigvuldigingseffect op de schepping van werkgelegenheid.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 64
Artikel 2, alinea 1

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 

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 
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structurele ontwikkeling en aanpassing van 
regionale economieën, met name de 
omschakeling van industrieregio’s met 
teruglopende bedrijvigheid, te steunen.

structurele ontwikkeling en aanpassing van 
regionale economieën, met name de 
omschakeling van industrieregio’s met 
teruglopende bedrijvigheid, te steunen en 
voorts door de sociale, economische en 
milieu-problemen in stadsregio's te helpen 
aanpakken.

Or. de

Amendement ingediend door Arlene McCarthy

Amendement 65
Artikel 2, alinea 1

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 door inter- en 
intraregionale 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

Relatieve armoede binnen lidstaten dient evenzeer aan de orde te worden gesteld als de non-
convergentie tussen de armere en rijkere lidstaten. EFRO is hiervoor het meest geschikte 
instrument.

Amendement ingediend door Rolf Berend, Henri Weber, Markus Pieper, Maria Berger en 
Lambert van Nistelrooij

Amendement 66
Artikel 3, lid 2, letter a)

a) productieve investeringen; a) productieve investeringen gericht op het 
scheppen of handhaven van duurzame 
werkgelegenheid;
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Or. de

Motivering

Gezien de hoge werkloosheid in Europa moet duidelijk worden gemaakt dat bedrijven slechts 
aanspraak kunnen maken op steun als zij zorgen voor het scheppen of behouden van vaste 
arbeidsplaatsen.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij en Markus Pieper

Amendement 67
Artikel 3, lid 2, letter b)

b) infrastructuur; b) fysieke en technische infrastructuur;

Or. en

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 ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 68
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) 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, gezamenlijke lokale 
initiatieven, de oprichting van 
coördinatienetwerken, en uitwisseling van 
synergieën tussen regio’s, steden, 
plaatselijke overheden en andere sociale, 
economische en milieu-actoren;

Or. pt
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Motivering

Benadrukking van de noodzaak van meer transnationale interactie tussen bovenstaande 
actoren.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 69
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;

Or. en

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 ingediend door Alfonso Andria

Amendement 70
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 

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, gezamenlijke lokale 
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ervaringen tussen regio’s, steden en 
betrokken sociale, economische en milieu-
actoren;

initiatieven, netwerken, samenwerking en 
uitwisseling van ervaringen tussen regio’s, 
steden en betrokken sociale, economische en 
milieu-actoren;

Or. it

Motivering

Territoriale samenwerking kan allerlei vormen aannemen

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 71
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) andere ontwikkelings- en 
werkgelegenheidsinitiatieven, 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;

Or. de

Amendement ingediend door Garrelt Duin

Amendement 72
Artikel 3, lid 2, letter c bis) (nieuw)

c bis) De groei- en 
werkgelegenheidsdynamiek van KMO's 
(ondernemersactiviteiten als het oprichten 
of overdragen van bedrijven, 
bedrijfsdynamiek, het ontwikkelen en 
exporteren van vaardigheden);

Or. de
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Motivering

Vooral in sociaal-economische probleemregio's is het van belang via stimulering van 
dergelijke activiteiten en vaardigheden de voorwaarden te scheppen voor groei van de 
economie en de werkgelegenheid.

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 73
Artikel 3, lid 2, letter c ter) (nieuw)

c ter) Alle acties als bedoeld in de artikelen 
8, 9 en 10 van deze verordening vormen 
een aanvulling op de eerder genoemde 
prioritaire acties en worden gelijk 
behandeld wat betreft de 
middelentoewijzing, zoals: complexe 
regeneratie van vervallen stedelijke 
gebieden zoals bedoeld in artikel 8, 
plattelandsgebieden en gebieden die 
afhankelijk zijn van de visserij, zoals 
bedoeld in artikel 9 en gebieden met 
natuurlijke handicaps zoals bedoeld in 
artikel 10.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de koppeling van de artikelen 4 en 5 en de artikelen 8, 9 en 10. 

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 74
Artikel 3, lid 2

2. Het EFRO levert een bijdrage aan de 
financiering van:

2. Het EFRO levert een bijdrage aan de 
financiering van:

a) productieve investeringen; a) productieve investeringen; 
b) infrastructuur; b) infrastructuur;

c) andere ontwikkelingsinitiatieven, met 
name diensten aan bedrijven, opzet en 
ontwikkeling van financieringsinstrumenten 
als risicokapitaal, lenings- en 

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

garantiefondsen en fondsen voor plaatselijke 
ontwikkeling, rentesubsidies, plaatselijke 
dienstverlening, en samenwerking op 
regionaal en plaatselijk niveau en tussen de
betrokken sociale, economische en milieu-
actoren;

d) technische bijstand als bedoeld in de 
artikelen 43 en 44 van Verordening (EG) nr. 
(…).

d) technische bijstand als bedoeld in de 
artikelen 43 en 44 van Verordening (EG) nr. 
(…).

e) investering in het cultureel erfgoed;
f) investering in gebouwen en faciliteiten 
voor bijscholingscursussen voor 
herintreders;
g) de lopende kosten van bovengenoemde 
bijscholingscursussen, voorzover deze uit 
hoofde van artikel 33, lid 2 van 
Verordening van de Raad (EG...) vallen 
onder de werkingssfeer van het EFRO.

Or. en

Motivering

Het beperken van territoriale samenwerking tot ervaringsuitwisseling is te kort door de bocht. 
Verder verdient het aanbeveling om, afgaand op positieve via EFRO gefinancierde 
experimenten, investeringen te subsidiëren in het herstel en tonen van cultureel erfgoed en in 
de openbare structuren die van onmisbaar belang zijn voor ESF-activiteiten. Daarnaast is het 
goed duidelijk de verkiesbaarheidscriteria te definiëren van lopende uitgaven, teneinde de 
volledigheid en samenhang met andere artikelen te waarborgen (zie art.8, lid 2).

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 75
Artikel 4, inleidende formule

In het kader van de convergentiedoelstelling 
concentreert het EFRO zijn 
bijstandsverlening op de ondersteuning van 
duurzame geïntegreerde regionale en 
plaatselijke economische ontwikkeling door 
de endogene capaciteiten in te zetten en te 
versterken met behulp van programma’s die 
zijn gericht op de modernisering en 
diversifiëring van de regionale economische 
structuren, voornamelijk op de volgende 
gebieden:

In het kader van de convergentiedoelstelling 
concentreert het EFRO zijn 
bijstandsverlening op de ondersteuning van 
duurzame geïntegreerde regionale en 
plaatselijke economische ontwikkeling door 
de endogene capaciteiten in te zetten en te 
versterken met behulp van programma’s die 
zijn gericht op de modernisering en 
diversifiëring van de regionale economische 
structuren en het scheppen van duurzame 
werkgelegenheid, voornamelijk op de 
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volgende gebieden:

Or. de

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 76
Artikel 4, inleidende formule

In het kader van de convergentiedoelstelling 
concentreert het EFRO zijn 
bijstandsverlening op de ondersteuning van 
duurzame geïntegreerde regionale en 
plaatselijke economische ontwikkeling door 
de endogene capaciteiten in te zetten en te 
versterken met behulp van programma’s die 
zijn gericht op de modernisering en 
diversifiëring van de regionale economische 
structuren, voornamelijk op de volgende 
gebieden:

In het kader van de convergentiedoelstelling 
concentreert het EFRO zijn
bijstandsverlening op de ondersteuning van 
duurzame geïntegreerde regionale en 
plaatselijke economische ontwikkeling in 
steden en op het platteland door de 
endogene capaciteiten in te zetten en te 
versterken met behulp van programma’s die 
zijn gericht op de modernisering en 
diversifiëring van de regionale economische 
structuren, voornamelijk op de volgende 
gebieden:

Or. en

Amendement ingediend door Alfonso Andria

Amendement 77
Artikel 4, inleidende formule

In het kader van de convergentiedoelstelling 
concentreert het EFRO zijn 
bijstandsverlening op de ondersteuning van 
duurzame geïntegreerde regionale en 
plaatselijke economische ontwikkeling door 
de endogene capaciteiten in te zetten en te 
versterken met behulp van programma’s die 
zijn gericht op de modernisering en 
diversifiëring van de regionale economische 
structuren, voornamelijk op de volgende 
gebieden:

In het kader van de convergentiedoelstelling 
concentreert het EFRO zijn 
bijstandsverlening op de ondersteuning van 
duurzame geïntegreerde regionale en 
plaatselijke economische ontwikkeling door 
de endogene capaciteiten in te zetten en te 
versterken met behulp van programma’s die 
zijn gericht op de modernisering en 
diversifiëring van de regionale economische,
bestuurlijke en sociale structuren, 
voornamelijk op de volgende gebieden:

Or. it
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Amendement ingediend door Alfonso Andria

Amendement 78
Artikel 4, punt -1) (nieuw)

-1) territoriale vernieuwing, met inbegrip 
van capaciteitsverbetering van de 
institutionele, maatschappelijke en 
economische actoren op regionaal en 
plaatselijk niveau, en modernisering van 
het openbaar bestuur, de 
ontwikkelingsinstanties en financiële 
instellingen. 

Or. it

Motivering

Territoriale vernieuwing moet worden onderscheiden van bedrijfsinnovatie, die weliswaar 
niet van belang ontbloot is, doch slechts een onderdeel uitmaakt van het eerste. Daarom moet 
worden gewezen op de fundamentele rol die instellingen op plaatselijk niveau vervullen in de 
duurzame ontwikkeling van regio's.

Amendement ingediend door Rolf Berend, Markus Pieper, Henri Weber en Lambert van 
Nistelrooij

Amendement 79
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 
aan groepen van kleine en middelgrote 
bedrijven; stimulering van ondernemerschap 
en innovatiefinanciering voor kleine en 
middelgrote bedrijven met behulp van 

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 
aan groepen van kleine en middelgrote 
bedrijven; stimulering van ondernemerschap 
en innovatiefinanciering voor kleine en 
middelgrote bedrijven met behulp van 
nieuwe financieringsinstrumenten; 
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nieuwe financieringsinstrumenten; Ondersteuning van het klassieke 
instrumentarium voor stimulering van de 
regionale economie, zoals doelgerichte 
steun voor bedrijfsvestiging, niet alleen tot 
het MKB beperkt blijvende 
bedrijfsinvesteringen en het creëren en 
uitbreiden van economische 
infrastructuren.

Or. de

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 80
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 
aan groepen van kleine en middelgrote
bedrijven; stimulering van ondernemerschap 
en innovatiefinanciering voor kleine en 
middelgrote bedrijven met behulp van 
nieuwe financieringsinstrumenten;

1) onderzoek en technologische 
ontwikkeling (OTO), innovatie en 
ondernemerschap: versterking van de 
regionale capaciteiten voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling; steun aan 
OTO in bedrijven en voor 
technologieoverdracht; het vergaren en 
verspreiden van informatie, financiering 
van de invoering bij bedrijven van nieuwe 
technologie en ICT-toepassingen ter 
vergroting van de productie-efficiëntie, 
kwaliteitsprocedures, technische en 
milieunormen, verbetering van de contacten 
tussen bedrijven, universiteiten, NGO's en 
centra voor onderzoek en technologie; 
ontwikkeling van bedrijvennetwerken en 
clusters; steun voor het ter beschikking 
stellen van bedrijfs- en technologiediensten 
aan groepen van bedrijven; stimulering van 
ondernemerschap en innovatiefinanciering 
voor bedrijven met behulp van nieuwe 
financieringsinstrumenten;

Or. en

Motivering

Het doel is een betere controle op en verspreiding van OTO. De rapporteur is van mening dat 
de bepalingen van lid 1 met meer souplesse moeten worden gehanteerd zodat bedrijven en 
niet alleen kleine en middelgrote ondernemingen deel kunnen nemen aan OTO-activiteiten. 
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Dit is van groot belang aangezien de participatie van grotere ondernemingen meer effect 
oplevert.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 81
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 
aan groepen van kleine en middelgrote 
bedrijven; stimulering van ondernemerschap 
en innovatiefinanciering voor kleine en 
middelgrote bedrijven met behulp van 
nieuwe financieringsinstrumenten;

1) onderzoek en technologische 
ontwikkeling (OTO), innovatie en 
ondernemerschap: versterking van de 
regionale capaciteiten voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling en de 
integratie hiervan in de Europese 
onderzoeksruimte; 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, bijvoorbeeld door 
publiek-private partnerschappen te 
bevorderen; ontwikkeling van 
bedrijvennetwerken en clusters; steun voor 
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;

Or. pt

Motivering

Een adequate manier om technologische ontwikkeling te bevorderen kan zijn de regionale 
capaciteiten voor OTO actiever in de Europese onderzoeksruimte te integreren, 
overeenkomstig de strategie van Lissabon. 

Een beroep op publiek-private partnerschappen, wanneer dit mogelijk is, kan ervoor zorgen 
dat het potentieel dat universiteiten op diverse terreinen hebben, meer op de behoeften van de 
markt wordt afgestemd.
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Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez en Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Amendement 82
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 
aan groepen van kleine en middelgrote 
bedrijven; stimulering van ondernemerschap 
en innovatiefinanciering voor kleine en 
middelgrote bedrijven met behulp van 
nieuwe financieringsinstrumenten;

1) onderzoek en technologische 
ontwikkeling (OTO), innovatie en 
ondernemerschap: versterking van de 
regionale capaciteiten voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling en dichting 
van de technologiekloof 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 
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;

Or. es

Amendement ingediend door Brigitte Douay en Bernadette Bourzai

Amendement 83
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 

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 
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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;

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; 
verbetering van de competentie, capaciteit 
om op te treden en representativiteit van de 
organisaties van het MKB, de micro-
bedrijven en de ambachtelijke bedrijven; 
versterking van de samenwerking en het 
overleg tussen deze organisaties en die van 
de oude lidstaten;

Or. fr

Motivering

De maatregelen van artikel 4 kunnen alleen maar worden uitgevoerd met de deelname en 
betrokkenheid van de organisaties die het MKB, de micro-bedrijven en de ambachtelijke 
bedrijven vertegenwoordigen. De convergentiedoelstellingen zullen dankzij een actief beleid 
ter ondersteuning van deze organisaties worden gehaald en de samenwerking tussen de 
organisaties van de nieuwe en de oude lidstaten komt essentieel voor.
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij en Markus Pieper

Amendement 84
Artikel 4, punt 1 bis) (nieuw)

1 bis. resultaten van volledig uit 
overheidskredieten, via de EG-begroting of 
nationale onderzoeksinstituten, 
gefinancierd onderzoek waarvoor nog geen 
octrooi is verleend, kunnen gratis aan het 
MKB worden aangeboden, mits zij 
rechtstreeks worden omgezet in een 
innoverend industrieel product. Ter 
ondersteuning van kennisuitwisseling, 
zonder dat nieuwe expertise hoeft te worden 
ontwikkeld, moet het gebruik van een 
regionale of nationale "kennisvoucher" als 
algemeen instrument beschikbaar zijn; 

Or. en

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 voor steun aan het MKB 
ingevoerd, door bestaande kennis die afkomstig is van onderzoeksinstituten op industriële 
vernieuwing toe te passen, en de idee van "kennisvouchers" voor het MKB wordt ingevoegd. 
Het bedoelde onderzoek is door overheidsfinanciering mogelijk gemaakt.

Amendement ingediend door Eluned Morgan en Catherine Stihler

Amendement 85
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 name voor steun aan sociaal 
uitgesloten groepen, met het oog op de 
invoering van en een doeltreffend gebruik 
van informatie- en 
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communicatietechnologieën (ICT);

Or. en

Motivering

De integratie van sociaal uitgesloten groepen is in het kader van de Structuurfondsen een 
centrale doelstelling.

Amendement ingediend door Richard Howitt, Catherine Stihler en Iratxe García Pérez

Amendement 86
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, in het bijzonder voor mensen 
met een handicap en andere sociaal 
uitgesloten groepen, 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);

Or. en

Motivering

Artikel 4 van het EFRO, dat uitsluitend op regio's van doelstelling 1 betrekking heeft, legt 
terecht de nadruk op het belang van de informatiemaatschappij.
Integratie is een essentieel onderdeel van de doelstelling van de Unie om een 
informatiemaatschappij voor eenieder tot stand te brengen, onder andere door bevordering 
van toegang tot de informatiemaatschappij van kwetsbare groepen. Het EFRO moet volledig
achter de doelstellingen van e-integratie en e-toegankelijkheid staan en moet er derhalve voor 
zorgen dat de activiteiten op dit gebied waaraan steun wordt gegeven, oog hebben voor de 
noodzaak van bevordering en waarborging van toegankelijkheid van personen met een 
handicap tot de informatiemaatschappij, en deze noodzaak erkennen.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 87
Artikel 4, punt 2)
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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, in het bijzonder voor mensen 
met een handicap en andere sociaal 
uitgesloten groepen, 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);

Or. en

Motivering

Artikel 4 van het EFRO, dat uitsluitend op regio's van doelstelling 1 betrekking heeft, legt 
terecht de nadruk op het belang van de informatiemaatschappij.
Integratie is een essentieel onderdeel van de doelstelling van de Unie om een 
informatiemaatschappij voor eenieder tot stand te brengen, onder andere door bevordering 
van toegang tot de informatiemaatschappij van kwetsbare groepen. Het EFRO moet volledig 
achter de doelstellingen van e-integratie en e-toegankelijkheid staan en moet er derhalve voor 
zorgen dat de activiteiten op dit gebied waaraan steun wordt gegeven, oog hebben voor de 
noodzaak van bevordering en waarborging van toegankelijkheid van personen met een 
handicap tot de informatiemaatschappij, en deze noodzaak erkennen.

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 88
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; steun voor sociaal 
uitgesloten groepen, om ongelijkheid op het 
gebied van de toegang tot ICT weg te 
werken; 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);

Or. en
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Motivering

Deze doelstelling moet ook de sociale inclusie bevorderen.

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 89
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; bijstand aan kansarme 
maatschappelijke groeperingen ter 
voorkoming van verschillen in toegang tot 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT); steun en diensten ten behoeve van 
kleine en middelgrote bedrijven met het oog 
op de invoering van en een doeltreffend 
gebruik van ICT; de ontwikkeling van een 
ICT-infrastructuur, met name 
breedbandinfrastructuur, in minder 
ontwikkelde gebieden en lidstaten; 

Or. en

Motivering

Dit amendement pakt de aanzienlijke verschillen aan die tussen de lidstaten bestaan wat 
betreft de toepassing van ICT-infrastructuur (zoals breedband), omdat die wezenlijk bijdraagt 
aan convergentie en concurrentievermogen en een sleutelrol speelt voor iedere overheid die 
een openbare dienst verleent. 
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Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 90
Artikel 4, punt 2 bis) (nieuw)

2 bis) verbetering van de toegang tot en de 
ontwikkeling van on-line-
overheidsdiensten; zoals de ontwikkeling 
van ICT-infrastructuur, met name 
breedbandinfrastructuur, op het terrein van 
de overheidsdiensten (gezondheidzorg en 
sociale zorgverlening, onderwijs, 
milieubescherming enz.);  

Or. en

Motivering

Zie amendement 88.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 91
Artikel 4, punt 2 bis) (nieuw)

2 bis) Bevordering van gelijkheid van 
mannen en vrouwen, waaronder: 
stimulering van het oprichten van nieuwe 
bedrijven, specifieke maatregelen voor 
vrouwelijke ondernemers voor het 
vergemakkelijken van het economische 
gebruik van nieuwe ideeën en steun voor de 
oprichting van nieuwe, uit hogescholen en 
bestaande bedrijven voortgekomen 
ondernemingen, bevordering van 
infrastructuurvoorzieningen en diensten 
die het combineren van beroeps- en privé-
leven mogelijk maken;

Or. de

Motivering

Zie besluit van het EP (P5_TA(2003)0093, in het bijzonder de paragrafen 1 en 14.



PE 357.528v01-00 42/167 AM\562438NL.doc

NL

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 92
Artikel 4, punt 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: innoverende milieutechniek, 
investeringen die verband houden met 
afvalbeheer, waterbeheer en waterkwaliteit, 
met inbegrip van het waarborgen van de 
voorziening van zuiver drinkwater en de 
behandeling van stedelijk afvalwater 
overeenkomstig de kaderrichtlijn water, 
inclusief maatregelen voor de omzetting 
hiervan, alsmede de verbetering van de 
luchtkwaliteit in stedelijke gebieden; 
geïntegreerde verontreinigingspreventie en   
-bestrijding, verwijdering van van vroeger 
daterende milieuverontreiniging, sanering 
van verontreinigde terreinen en gronden; 
bevordering van de biodiversiteit en van 
natuurbescherming, alsmede bevordering 
van de ontwikkeling van infrastructuur 
voor de omzetting van Natura 2000; steun 
aan kleine en middelgrote bedrijven ter 
bevordering van duurzame 
productiepatronen, het voorkomen van 
vervuiling en een spaarzaam beheer van de 
natuurlijke hulpbronnen via de invoering 
van kostenefficiënte systemen voor 
milieubeheer, en ontwikkeling en toepassing 
van innoverende technologie;

Or. de

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 93
Artikel 4, punt 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 

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, herstel van de openbare ruimte in 
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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;

vervallen stadswijken, de ontwikkeling van 
stedelijke groengebieden, bestrijding van 
geluidsoverlast, bescherming van de 
waterkwaliteit, waterbeheer, bevorderen 
van schoon openbaar vervoer, 
risicopreventie, 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;

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ertoe enkele aspecten van de convergentiedoelstelling op te nemen, die 
veel meer regio's betreft dan die welke thans in aanmerking komen in het kader van de 
regionale concurrentiedoelstellingen of de Europese territoriale samenwerking. Verder dient 
rekening te worden gehouden met het milieuaspect van het stadsherstel.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 94
Artikel 4, punt 3 bis) (nieuw)

3 bis) conversie: onderzoek naar van 
vroeger daterende milieuverontreiniging; 
sanering van voor militaire doeleinden 
gebruikte terreinen en het opnieuw 
gebruiken ervan voor civiele doeleinden; 
herstel van het natuurlijke landschap of 
herbebossing; verwijdering van ABC-
wapens; heropbouw en modernisering van 
kazernegebouwen en -terreinen voor 
economisch, sociaal en cultureel gebruik, 
inclusief de bijbehorende toegangsroutes; 
in deze samenhang in het bijzonder steun 
voor het MKB;

Or. de

Motivering

Van vroeger daterende milieuverontreiniging op militaire terreinen, een overblijfsel van de 



PE 357.528v01-00 44/167 AM\562438NL.doc

NL

koude oorlog, resulteert voor een aantal regio's en steden met grote militaire terreinen in een 
grote saneringslast en ontwikkelingsbelemmering.

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez en Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Amendement 95
Artikel 4, punt 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 cultureel 
erfgoed ter ondersteuning van de 
economische ontwikkeling; steun ter 
verbetering van de toeristische 
dienstverlening via nieuwe diensten met een 
hogere meerwaarde en voor een soepele 
omschakeling naar nieuwe, duurzamere 
vormen van toerisme;

Or. es

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 96
Artikel 4, punt 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 en cultuur: promotie van de 
natuurlijke en culturele troeven als 
potentieel voor de ontwikkeling van 
duurzaam toerisme; bescherming en 
verrijking van het cultureel erfgoed; 
ontwikkeling van culturele infrastructuur
ter ondersteuning van de economische 
ontwikkeling en om de aantrekkelijheid van 
regio's te vergroten; steun ter verbetering 
van de toeristische en culturele 
dienstverlening via nieuwe diensten met een 
hogere meerwaarde;

Or. en

Motivering

Investeringen op het gebied van sportinfrastructuur en culturele dienstverlening hebben een 
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aanzienlijke invloed op de sociale en economische toestand van een regio. Er worden nieuwe 
werkgelegenheidsperspectieven mee geschapen, er kunnen toeristische attracties mee worden 
gefinancierd en de levenskwaliteit van de plaatselijke bewoners verbetert erdoor. Om deze 
redenen is het belangrijk dat het culturele aspect in dit artikel wordt opgenomen.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 97
Artikel 4, punt 5 bis) (nieuw)

5 bis) economisch en sociaal herstel van 
door een crisis getroffen steden en 
stadsrandgebieden: totaalconcepten voor de 
duurzame ontwikkeling van door een crisis 
getroffen stedelijke gebieden, kleine en 
middelgrote steden met centrumfunctie en 
stadsrandgebieden; herstel van de 
verbinding tussen stad en omgeving met 
betrekking tot de diensten van algemeen 
belang;

Or. de

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 98
Artikel 4, punt 5 ter) (nieuw)

5 ter) sociale economie: totstandbrenging 
van voor plaatselijke ontwikkeling en voor 
werkgelegenheid geschikte 
infrastructuurvoorzieningen; steun ten 
behoeve van de structuur voor plaatselijke 
dienstverlening met het oog op het 
scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen, met 
uitsluiting van de door het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) gefinancierde 
maatregelen; 

Or. de

Motivering

Sociale economie is met name voor de ontwikkeling van probleemwijken in steden van belang. 
De formulering komt overeen met die in de geldende EFRO-verordening (EG) 1783/1999, 
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artikel 2, alinea 1 c) v) en vi).

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 99
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 en geïntegreerde stadsstrategieën 
voor schoon stadsvervoer die bijdragen tot 
een verbetering van de toegankelijkheid en 
de kwaliteit van diensten voor passagiers- en 
goederenvervoer, in het bijzonder voor 
personen met beperkte mobiliteit, zulks met 
de bedoeling een evenwichtiger verdeling 
over de verschillende vervoerswijzen tot 
stand te brengen, intermodale systemen te 
bevorderen, milieu-effecten te reduceren, 
met inbegrip van omgevingslawaai en 
vervuiling door fijn stof, en alternatieve 
brandstoffen in te voeren;

Or. de

Amendement ingediend door Rolf Berend, Markus Pieper en Henri Weber

Amendement 100
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, met name om een intensievere 
deelname van de nieuwe lidstaten aan de 
intra-Europese en mondiale 
arbeidsverdeling mogelijk te maken, 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
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Or. de

Motivering

Overeenkomstig artikel 160 van het EG-Verdrag moet het EFRO "een bijdrage (…) leveren 
aan het ongedaan maken van de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de 
Gemeenschap". Met name de nieuwe Duitse Länder en de tien nieuwe lidstaten moeten 
volledig bij de mondiale arbeidsverdeling worden betrokken.

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 101
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 en wegenbouw alsmede 
opwaardering van het transeuropees 
vervoersnetwerk buiten de 'backbone' 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de noodzaak verbindingen tot stand te 
brengen met eilandgebieden, 
plattelandsgebieden, niet-aan-zee-
grenzende gebieden en anderszins moeilijk 
bereikbare gebieden en tussen dergelijke 
gebieden en de kerngebieden van de Unie 
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;

Or. en

Motivering

De bouw of opwaardering van wegen buiten de hoofdroutes van het Europees 
vervoersnetwerk dient expliciet in de tekst van de verordening te worden opgenomen, vooral 
als verwijzing naar het commentaar van de Commissie op de SAWP-vergadering van 1 
oktober, waarop zij met het argument kwam dat TEN-T, ook wat betreft wegenbouw, wordt 
gefinancierd uit het Cohesiefonds en het secundaire systeem uit het EFRO. Het tweede deel 
van het amendement concentreert zich op de vervoersbehoeften in perifere regio's.  
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Amendement ingediend door Richard Howitt, Catherine Stihler en Iratxe García Pérez

Amendement 102
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 milieueffecten te reduceren;

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, in het bijzonder gelijke 
toegang tot vervoer van mensen met een 
handicap, zulks met de bedoeling een 
evenwichtiger verdeling over de 
verschillende vervoerswijzen tot stand te 
brengen, intermodale systemen te 
bevorderen en milieueffecten te reduceren;

Or. en

Motivering

Artikel 4 van het EFRO, dat uitsluitend op regio's van doelstelling 1 betrekking heeft, legt de 
nadruk op vervoer. Het EFRO is een essentieel instrument voor het reduceren van sociale 
uitsluiting (en het helpen verlichten van de gevolgen ervan) van mensen met een handicap op 
alle gebieden van het leven, in het bijzonder door middel van het bevorderen en tot stand 
brengen van toegankelijke infrastructuurvoorzieningen voor mensen met een handicap in 
toerisme, vervoer en gebouwen. Het is van het grootste belang dat de Structuurfondsen niet 
leiden tot meer belemmeringen voor de toegang van mensen met een handicap; daarom moet 
er een expliciete verwijzing worden opgenomen naar de link tussen toegankelijkheidsvereisten 
voor mensen met een handicap en de toekenning van middelen.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 103
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 milieueffecten te reduceren;

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, in het bijzonder gelijke 
toegang tot vervoer van mensen met een 
handicap, zulks met de bedoeling een 
evenwichtiger verdeling over de 
verschillende vervoerswijzen tot stand te 
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brengen, intermodale systemen te 
bevorderen en milieueffecten te reduceren;

Or. en

Motivering

Artikel 4 van het EFRO, dat uitsluitend op regio's van doelstelling 1 betrekking heeft, legt de 
nadruk op vervoer. Het EFRO is een essentieel instrument voor het reduceren van sociale 
uitsluiting (en het helpen verlichten van de gevolgen ervan) van mensen met een handicap op 
alle gebieden van het leven, in het bijzonder door middel van het bevorderen en tot stand 
brengen van toegankelijke infrastructuurvoorzieningen voor mensen met een handicap in 
toerisme, vervoer en gebouwen. Het is van het grootste belang dat de Structuurfondsen niet 
leiden tot meer belemmeringen voor de toegang van mensen met een handicap; daarom moet 
er een expliciete verwijzing worden opgenomen naar de link tussen toegankelijkheidsvereisten 
voor mensen met een handicap en de toekenning van middelen.

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez en Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Amendement 104
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 (zoals Galileo) 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

Or. es

Amendement ingediend door Arlene McCarthy

Amendement 105
Artikel 4, punt 6)

6) vervoersinvesteringen: trans-Europese 
netwerken en geïntegreerde stadsstrategieën 

6) vervoersinvesteringen: trans-Europese 
netwerken en geïntegreerde stadsstrategieën 
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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;

voor schoon en duurzaam 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

Or. en

Motivering

Vervoer in stadsgebieden moet een duurzaam karakter hebben.

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 106
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, verbetering van de 
kennisbasis, toegang tot ICT en breedband 
en computers voor onderwijsinstellingen en 
OTO-producten voor gebieden die 
afhankelijk zijn van landbouw en visserij 
en gebieden met natuurlijke handicaps;  

Or. en

Motivering

Het is van belang ervoor te zorgen dat perifere regio's kunnen profiteren van plannen om de 
infrastructuur en de toepassing van ICT uit te breiden. 

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 107
Artikel 4, punt 8)

8) onderwijsinvesteringen, die bijdragen tot 
een vergroting van de aantrekkingskracht 

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

aantrekkingskracht van de regio’s en tot een 
verbetering van de levenskwaliteit aldaar, 
alsmede tot de rehabilitatie van 
productiesystemen;

Or. pt

Motivering

Overeenkomstig de strategie van Lissabon, vastgesteld op de Europese Raad van Lissabon in 
maart 2000.

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez en Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Amendement 108
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, via de toepassing van 
nieuwe technologie (zoals digitale 
schoolborden) die toegang op afstand 
vergemakkelijkt;

Or. es

Amendement ingediend door Eluned Morgan en Catherine Stihler

Amendement 109
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 
de ondersteuning van de verbetering van de 
vaardigheden en de bevordering van 
levenslang leren;

Or. en

Motivering

Doel is de verbetering van de vaardigheden en de bevordering van levenslang leren via 
onderwijsinvesteringen, om de aantrekkelijkheid van regio's en de levenskwaliteit aldaar te 
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verbeteren.

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 110
Artikel 4, punt 9)

9) gezondheid: investeringen ten behoeve 
van de ontwikkeling en de verbetering van 
de gezondheidzorg, die bijdragen tot de 
regionale ontwikkeling en tot de 
levenskwaliteit in de regio’s;

9) gezondheid: investeringen ten behoeve 
van de ontwikkeling en de verbetering van 
de gezondheidzorg en de toegang tot de 
dienstverlening op het gebied van 
gezondheid, die bijdragen tot de regionale 
ontwikkeling en tot de levenskwaliteit in de 
regio’s, onder andere via het gebruik van 
ICT;

Or. en

Motivering

Er moet worden gezorgd voor sociale inclusie in het kader van investeringen op het gebied 
van gezondheid.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 111
Artikel 4, punt 9)

9) gezondheid: investeringen ten behoeve 
van de ontwikkeling en de verbetering van 
de gezondheidzorg, die bijdragen tot de 
regionale ontwikkeling en tot de 
levenskwaliteit in de regio's;

9) gezondheid: investeringen ten behoeve 
van de ontwikkeling en de verbetering van 
de gezondheidzorg en gelijke toegang tot 
gezondheidszorg van kwetsbare groepen, 
die bijdragen tot de regionale ontwikkeling 
en tot de levenskwaliteit in de regio's;

Or. en

Motivering

Artikel 4 van het EFRO, dat uitsluitend op regio's van doelstelling 1 betrekking heeft, legt de 
nadruk op investeringen in gezondheidszorg.
Er moet ook gezorgd worden voor gelijke toegang van kwetsbare groepen, zoals mensen met 
een handicap, tot gezondheidszorg, inclusief tot informatie betreffende gezondheidszorg, die 
derhalve in een voor mensen met een handicap toegankelijk format moet worden aangeboden.
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Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 112
Artikel 4, punt 9)

9) gezondheid: investeringen ten behoeve van de 
ontwikkeling en de verbetering van de 
gezondheidzorg, die bijdragen tot de 
regionale ontwikkeling en tot de 
levenskwaliteit in de regio’s;

9) gezondheid: investeringen ten behoeve van de 
ontwikkeling en de verbetering van de 
gezondheidzorg, via de toepassing van ICT 
en patiëntenzorg op afstand, die bijdragen 
tot de regionale ontwikkeling en tot de 
levenskwaliteit in de regio’s;

Or. en

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 113
Artikel 4, punt 10)

10) directe steun voor investeringen in 
kleine en middelgrote bedrijven die 
bijdragen tot het ontwikkelen en beschermen 
van werkgelegenheid.

10) directe steun voor investeringen in 
kleine en middelgrote bedrijven en 
projecten op het gebied van sociale 
economie die bijdragen tot het ontwikkelen 
en beschermen van werkgelegenheid.

Or. en

Motivering

Sociale economie is een belangrijk element voor de aanpak van sociale uitsluiting en voor de 
ondersteuning van duurzame ontwikkeling en moet naast de ontwikkeling van het MKB 
worden gesteund.

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 114
Artikel 4, punt 10)

10) directe steun voor investeringen in 
kleine en middelgrote bedrijven die 
bijdragen tot het ontwikkelen en beschermen 
van werkgelegenheid.

10) directe steun voor investeringen in 
kleine en middelgrote bedrijven en grote 
ondernemingen die bijdragen tot het 
ontwikkelen en beschermen van 
werkgelegenheid.
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Or. en

Motivering

Grote ondernemingen spelen een grote rol bij het scheppen van werkgelegenheid; derhalve 
acht de rapporteur het niet gerechtvaardigd ze uit te sluiten van directe steun.

Amendement ingediend door Giovanni Claudio Fava

Amendement 115
Artikel 4, punt 10 bis) (nieuw)

10 bis) openbare veiligheid, om het 
functioneren van de economie op het 
grondgebied te bevorderen, via 
investeringen in technologie en in 
informatie- en sensibiliseringscampagnes 
om de infiltratie van de criminaliteit in de 
economie te voorkomen en een cultuur van 
legaliteit te verspreiden;

Or. it

Amendement ingediend door Arlene McCarthy

Amendement 116
Artikel 4, punt 10 bis) (nieuw)

10 bis) Opbouw van lokale en regionale 
instellingen teneinde het 
absorptiepercentage te maximaliseren door 
middel van het uitwisselen van ervaringen 
tussen convergentieregio's en regio's met 
een gebrekkige convergentie.

Or. en

Motivering

De nieuwe lidstaten moeten dringend het vermogen opbouwen om de structuurfondsen te 
kunnen opnemen. Daarom moet het programma met name in de beginjaren gericht zijn op de 
opbouw van institutionele capaciteit teneinde de fondsen efficiënt en effectief te kunnen 
uitgeven. De Commissie heeft de steun tot dusverre toegespitst op de centrale overheden ter 
voorbereiding van het lidmaatschap, maar dit streven moet thans worden geconcentreerd op 
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het lokale en regionale niveau dat sterk is verwaarloosd.

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 117
Artikel 4, punt 10 bis) (nieuw)

10 bis) Stimulansen voor bebouwde 
gebieden zoals renovatie, sloop, verbetering 
van de omgeving van gebouwen, energie-
efficiency en van projecten op het gebied 
van hernieuwbare energie in verarmde 
gebieden.

Or. en

Motivering

Nieuwe impulsen voor bebouwde gebieden moeten deel uitmaken van de lijst in aanmerking 
komende maatregelen, omdat het hier gaat om economische, sociale en milieuproblemen 
tegelijk. De milieuvriendelijke en duurzame stimulering van verarmde gebieden vormt een 
pan-Europees probleem dat op communautair niveau door middel van een geïntegreerde 
aanpak moeten worden benaderd.

Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy

Amendement 118
Artikel 4, punt 10 bis) (nieuw)

10 bis) Versterking van de structuur, de 
institutionele capaciteit en de 
representativiteit van organisaties en 
vertegenwoordigers van het MKB, van 
micro-ondernemingen en ambachtelijke 
bedrijven.

Or. fr

Motivering

Het MKB moet zijn milieu voortdurend aanpassen en verbeteren, om concurrerend te blijven 
en om bij te dragen aan de sociale en economische cohesie. Om deze rol te kunnen spelen, 
zijn flankerende maatregelen noodzakelijk. 
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Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 119
Artikel 5, inleidende formule

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

In het kader van de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” 
concentreert het EFRO zijn 
bijstandsverlening, in de context van 
regionale strategieën voor duurzame 
ontwikkeling, op de volgende prioriteiten, 
waarbij enige flexibiliteit in acht wordt 
genomen voor regio's die voor het eerst 
deelnemen:

Or. es

Motivering

De regio's die voor de eerste keer deelnemen aan de nieuwe categorie regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid maar hun huidige convergentieproces nog niet 
hebben afgerond, moet enige flexibiliteit worden geboden bij de vaststelling van prioriteiten, 
zodat zij de doeltreffendheid van de maatregelen kunnen verbeteren in reactie op hun 
feitelijke en specifieke behoeften op een bepaald moment, waardoor zij niet door andere 
regio's worden uitgerangeerd die comparatieve ontwikkelingsvoordelen in bepaalde sectoren 
hebben.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 120
Artikel 5, inleidende formule

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

In het kader van de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” 
concentreert het EFRO zijn 
bijstandsverlening, in de context van 
regionale strategieën voor duurzame 
economische ontwikkeling, rekening 
houdend met de doelstelling van het 
zevende kaderprogramma, voornamelijk op 
de volgende prioriteiten:

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de synergie tussen het kaderprogramma en het 
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structuurprogramma wordt verbeterd.

Amendement ingediend door Arlene McCarthy

Amendement 121
Artikel 5, inleidende formule

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

In het kader van de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” 
concentreert het EFRO zijn 
bijstandsverlening, in de context van 
regionale economische strategieën voor 
duurzame ontwikkeling, op de volgende 
prioriteiten:

Or. en

Motivering

Alle regio's hebben al een zekere mate van regionale economische strategie en het EFRO 
moet proberen hieraan iets toe te voegen en geen dubbel werk te verrichten.

Amendement ingediend door Catherine Stihler

Amendement 122
Artikel 5, punt 1), inleidende formule

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, en in het bijzonder, rekening 
houdend met de lokale behoeften: 

Or. en

Motivering

Rekening moet worden gehouden met de lokale prioriteiten om de regionale concurrentie- en 
werkgelegenheidsstrategieën doeltreffend te kunnen uitvoeren.
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Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 123
Artikel 5, punt 1), inleidende formule

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, met inbegrip van: 

Or. en

Motivering

Met het oog op de economische en sociale bijzonderheid van elk gebied en hun verschillende 
ontwikkelingspotentieel en ontwikkelingsbehoeften, moet meer flexibiliteit mogelijk zijn 
wanneer specifieke maatregelen in de verschillende regio's en de stedelijke gebieden in het 
kader van de drie prioriteiten van de EFRO interventies worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez en Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Amendement 124
Artikel 5, punt 1), inleidende formule

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, waarmee de technologische 
kloof kan worden verkleind, en in het 
bijzonder: 

Or. es

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 125
Artikel 5, punt 1), inleidende formule

1) innovatie en de kenniseconomie, door 
steun aan de ontwikkeling en de 

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

tenuitvoerlegging van regionale 
innovatiestrategieën die het ontstaan van 
efficiënte systemen voor regionale innovatie 
bevorderen, die ook moeten voldoen aan 
criteria voor de toegankelijkheid van 
gehandicapten, en in het bijzonder: 

Or. en

Motivering

Het EFRO is een wezenlijk instrument voor de beperking en verzachting van sociale 
uitsluiting van gehandicapten op alle gebieden van het leven, met name door de bevordering 
en invoer van een toegankelijk milieu voor gehandicapten. Toegankelijkheid is een cruciaal 
en wezenlijk deel van een duurzame regionale ontwikkelingsstrategie en moet als een van de 
prioriteiten worden erkend. In verband met de stedelijke ontwikkeling, moet met name 
aandacht worden geschonken aan sociaal uitgeslotenen, met name bij de stadsplanning. 
Toegankelijkheid voor gehandicapten tot een stedelijk milieu is van wezenlijk belang.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 126
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, en in het bijzonder, door 
rekening te houden met de plaatselijke 
behoeften: 

Or. pt

Motivering

Conform het partnerschapsbeginsel, dat een doeltreffende erkenning van de regionale en 
lokale prioriteiten en een doeltreffende toepassing van lokale strategieën voor 
concurrentievermogen, groei en werkgelegenheid bevordert.
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Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez en Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Amendement 127
Artikel 5, punt 1), letter a)

a) vergroting van de regionale OTO- en 
innovatiecapaciteiten die rechtstreeks 
verband houden met de doelstellingen voor 
regionale economische ontwikkeling, door 
ondersteuning van industrie- of 
technologiespecifieke expertisecentra, 
bevordering van technologieoverdracht, en 
ontwikkeling van technologieprognose en 
internationale benchmarking van 
beleidsmaatregelen ter bevordering van 
innovatie, alsmede door ondersteuning van 
samenwerking tussen bedrijven en van 
gezamenlijke beleidsmaatregelen op het 
gebied van OTO en innovatie;

a) invoering en vergroting van de regionale 
OTO- en innovatiecapaciteiten die 
rechtstreeks verband houden met de 
doelstellingen voor regionale economische 
ontwikkeling, door ondersteuning van 
industrie- of technologiespecifieke 
expertisecentra, bevordering van 
technologieoverdracht, en ontwikkeling van 
technologieprognose en internationale 
benchmarking van beleidsmaatregelen ter 
bevordering van innovatie, alsmede door 
ondersteuning van samenwerking tussen 
bedrijven en van gezamenlijke 
beleidsmaatregelen op het gebied van OTO 
en innovatie;

Or. es

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 128
Artikel 5, punt 1), letter a)

a) vergroting van de regionale OTO- en 
innovatiecapaciteiten die rechtstreeks 
verband houden met de doelstellingen voor 
regionale economische ontwikkeling, door 
ondersteuning van industrie- of 
technologiespecifieke expertisecentra, 
bevordering van technologieoverdracht, en 
ontwikkeling van technologieprognose en 
internationale benchmarking van 
beleidsmaatregelen ter bevordering van 
innovatie, alsmede door ondersteuning van 
samenwerking tussen bedrijven en van 
gezamenlijke beleidsmaatregelen op het 
gebied van OTO en innovatie;

a) vergroting van de regionale OTO- en 
innovatiecapaciteiten die rechtstreeks 
verband houden met de doelstellingen voor 
regionale economische ontwikkeling, door 
ondersteuning van industrie- of 
technologiespecifieke expertisecentra, met 
name bevordering van 
technologieoverdracht, en ontwikkeling van 
technologieprognose en internationale 
benchmarking van beleidsmaatregelen ter 
bevordering van innovatie, alsmede door 
ondersteuning van samenwerking tussen 
bedrijven en van gezamenlijke 
beleidsmaatregelen op het gebied van OTO 
en innovatie;

Or. de
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Motivering

Zoals ook in de jongste publicaties van de OESO op het gebied van de "regionale 
ontwikkeling" wordt verlangd, dient het begrip innovatie niet te eenzijdig te worden beperkt 
tot onderzoek en ontwikkeling (= technologische opzet), maar plaats te maken voor een 
"breder innovatiebegrip".

Amendement ingediend door Rolf Berend, Henri Weber, Markus Pieper en Maria Berger

Amendement 129
Artikel 5, punt 1), letter a)

a) vergroting van de regionale OTO- en 
innovatiecapaciteiten die rechtstreeks 
verband houden met de doelstellingen voor 
regionale economische ontwikkeling, door 
ondersteuning van industrie- of 
technologiespecifieke expertisecentra, 
bevordering van technologieoverdracht, en 
ontwikkeling van technologieprognose en 
internationale benchmarking van 
beleidsmaatregelen ter bevordering van 
innovatie, alsmede door ondersteuning van 
samenwerking tussen bedrijven en van 
gezamenlijke beleidsmaatregelen op het 
gebied van OTO en innovatie;

a) vergroting van de regionale OTO- en 
innovatiecapaciteiten die rechtstreeks 
verband houden met de doelstellingen voor 
regionale economische ontwikkeling, door 
ondersteuning van het industriële OTO in 
het MKB en technologiespecifieke 
expertisecentra, bevordering van 
technologieoverdracht, en ontwikkeling van 
technologieprognose en internationale 
benchmarking van beleidsmaatregelen ter 
bevordering van innovatie, alsmede door 
ondersteuning van samenwerking tussen 
bedrijven en van gezamenlijke 
beleidsmaatregelen op het gebied van OTO 
en innovatie;

Or. de

Motivering

Deze wijziging zal leiden tot een concretere benadering, met name ter ondersteuning van het 
MKB. Juist hier is met het oog op het proces van Lissabon veel innovatiecapaciteit aanwezig. 
Deze ideeën moeten vooral worden bevorderd.

Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 130
Artikel 5, punt 1), letter a)

a) vergroting van de regionale OTO- en 
innovatiecapaciteiten die rechtstreeks 
verband houden met de doelstellingen voor 
regionale economische ontwikkeling, door 

a) vergroting van de regionale OTO- en 
innovatiecapaciteiten die rechtstreeks 
verband houden met de doelstellingen voor 
regionale economische ontwikkeling, door 
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ondersteuning van industrie- of 
technologiespecifieke expertisecentra, 
bevordering van technologieoverdracht, en 
ontwikkeling van technologieprognose en 
internationale benchmarking van 
beleidsmaatregelen ter bevordering van 
innovatie, alsmede door ondersteuning van 
samenwerking tussen bedrijven en van 
gezamenlijke beleidsmaatregelen op het 
gebied van OTO en innovatie;

ondersteuning van industrie- of 
technologiespecifieke expertisecentra, met 
name bevordering van 
technologieoverdracht, en ontwikkeling van 
technologieprognose en internationale 
benchmarking van beleidsmaatregelen ter 
bevordering van innovatie, alsmede door 
ondersteuning van samenwerking tussen 
bedrijven en van gezamenlijke 
beleidsmaatregelen op het gebied van OTO 
en innovatie;

Or. de

Motivering

Zoals ook in de jongste publicaties van de OESO op het gebied van de "regionale 
ontwikkeling" wordt verlangd, dient het begrip innovatie niet te eenzijdig te worden beperkt 
tot onderzoek en ontwikkeling (= technologische opzet), maar plaats te maken voor een 
"breder innovatiebegrip".

Amendement ingediend door Brigitte Douay en Bernadette Bourzai

Amendement 131
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 
schonere en innovatieve technologie in 
kleine en middelgrote bedrijven te steunen
alsmede door specifieke maatregelen en 
actieplannen die bedoeld zijn ter 
stimulering van de innovatie van zeer 
kleine ondernemingen;

Or. fr

Motivering

De kleine en micro-ondernemingen zijn rechtstreeks getroffen de voorgestelde maatregelen. 
De steun voor innovatie van deze zeer kleine ondernemingen moet ook maatregelen behelzen 
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die juist op deze ondernemingen zijn toegespitst.

Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 132
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, door het verbeteren 
van de toegang tot 
financieringsinstrumenten en kredieten, 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;

Or. en

Motivering

De verwijzing in artikel 2, lid 1, onder c), punt iii) van de huidige EFRO-verordening voor 
toegang van bedrijven tot financieringsinstrumenten en kredieten moet worden gehandhaafd.

Amendement ingediend door Alyn Smith

Amendement 133
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 en andere intersectorale 
samenwerking 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 
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bedrijven te steunen;

Or. en

Motivering

Een innovatieve aanpak kan niet alleen in het kader van netwerken van universiteiten en 
bedrijven of gespecialiseerde bedrijfsnetwerken worden bevorderd, maar ook door middel 
van nieuwe soorten intersectorale samenwerking.

Amendement ingediend door Konstantinos Hatzidakis

Amendement 134
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 en 
modernisering in kleine en middelgrote 
bedrijven door bevordering van 
rechtstreekse investeringen, 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;

Or. el

Motivering

Met dit amendement wordt geprobeerd de reikwijdte ter versterking van KMO's te verruimen 
door te verwijzen naar de noodzaak van modernisering een belangrijke factor naast 
bevordering van innovatie. Bovendien moet een nadrukkelijke verwijzing worden opgenomen 
naar rechtstreekse investeringen als een middel om deze doelstellingen te bereiken.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij en Markus Pieper

Amendement 135
Artikel 5, punt 1), letter b)

b) stimulering van de innovatie in kleine en 
middelgrote bedrijven door netwerken voor 

b) stimulering van de innovatie in kleine en 
middelgrote bedrijven door netwerken voor 
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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;

samenwerking tussen bedrijven uit het 
maatschappelijk middenveld en 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;

Or. en

Motivering

Samenwerkingsverbanden zijn nieuwe vormen van samenwerking waarmee wordt geprobeerd 
de innovatie te bevorderen. De betrokkenheid van actoren van verschillende niveaus uit de 
openbare en particuliere sector moet niet worden onderschat; derhalve wordt via dit 
amendement het partnerschap tussen maatschappelijk middenveld en universiteiten 
ingevoerd.

Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 136
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, met name 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;

Or. de

Motivering

Het is niet voldoende om het MKB uitsluitend te benaderen overeenkomstig de zeer 
restrictieve MKB-definitie van de subsidiewetgeving, want voor een succesvol regionaal 
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beleid moet de aanpassing aan specifieke regionale omstandigheden en eisen met 
gebruikmaking van voldoende speelruimte bewaard blijven.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 137
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, met name 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;

Or. de

Motivering

Het is niet voldoende om het MKB uitsluitend te benaderen overeenkomstig de zeer 
restrictieve MKB-definitie van de subsidiewetgeving, want voor een succesvol regionaal 
beleid moet de aanpassing aan specifieke regionale omstandigheden en eisen met 
gebruikmaking van voldoende speelruimte bewaard blijven.

Amendement ingediend door Salvatore Tatarella

Amendement 138
Artikel 5, punt 1), letter b bis) (nieuw)

b bis) Creatie van een nauwere band tussen 
kennis en arbeid om jonge studenten in 
staat te stellen te profiteren van 
opleidingsmogelijkheden, die inspelen op 
de reële arbeidskansen in de 
ondernemingen; 

Or. it
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Motivering

Binnen de doelstelling "Concurrentie en werkgelegenheid" zou het EFRO de ontwikkeling 
moeten bevorderen waarmee arbeidsplaatsen worden geschapen, met name voor jonge 
mensen die het beste in staat zijn om de op kennis gebaseerde maatschappij te verwezenlijken.

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 139
Artikel 5, punt 1), letter c)

c) bevordering van het ondernemerschap 
door vergemakkelijking van de economische 
exploitatie van nieuwe ideeën, en door 
aanmoediging van het creëren van nieuwe 
bedrijven door universiteiten en bestaande 
bedrijven;

c) bevordering van het ondernemerschap 
door vergemakkelijking van de economische 
exploitatie van nieuwe ideeën, door 
aanmoediging van het creëren van nieuwe 
bedrijven door universiteiten en bestaande 
bedrijven en door het opstellen van 
actieplannen om de oprichting, overname, 
ontwikkeling en modernisering van zeer 
kleine ondernemingen en ambachtelijke 
ondernemingen te stimuleren;

Or. fr

Motivering

De zeer kleine ondernemingen en de ambachtelijke bedrijven, met name in de traditionele 
sectoren, zijn belangrijke "reservoirs" voor werkgelegenheid, en behelzen een aanzienlijk 
innovatiepotentieel dat nog niet voldoende is uitgebuit. Het is van het grootste belang dat het 
regio's die hiervan een prioriteit willen maken niet onmogelijk wordt gemaakt de ontwikkeling 
van deze ondernemingen te steunen, zoals thans het geval is.

Amendement ingediend door Catherine Stihler en Eluned Morgan

Amendement 140
Artikel 5, punt 1), letter c)

c) bevordering van het ondernemerschap 
door vergemakkelijking van de economische 
exploitatie van nieuwe ideeën, en door 
aanmoediging van het creëren van nieuwe 
bedrijven door universiteiten en bestaande 
bedrijven;

c) bevordering van het ondernemerschap 
door vergemakkelijking van de economische 
exploitatie van nieuwe ideeën, waaronder 
innovatieve maatregelen ter bevordering 
van de sociale economie en de plaatselijke 
ontwikkeling, en door aanmoediging van het 
creëren van nieuwe bedrijven door 
universiteiten en bestaande bedrijven;

Or. en
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Motivering

De huidige tekst van de verordening geeft het EFRO niet de mogelijkheid de economische 
ontwikkeling van een gemeenschap buiten de in artikel 8 bedoelde gebieden te steunen.

Amendement ingediend door Brigitte Douay en Bernadette Bourzai

Amendement 141
Artikel 5, punt 1), letter c)

c) bevordering van het ondernemerschap 
door vergemakkelijking van de economische 
exploitatie van nieuwe ideeën, en door 
aanmoediging van het creëren van nieuwe 
bedrijven door universiteiten en bestaande 
bedrijven;

c) bevordering van het ondernemerschap 
door vergemakkelijking van de economische 
exploitatie van nieuwe ideeën, en door 
aanmoediging van het creëren van nieuwe 
bedrijven door het stimuleren van 
partnerschappen tussen bestaande 
bedrijven en universiteiten, instellingen 
voor technisch onderwijs, beroepsonderwijs 
en leerlingenstelsels;

Or. fr

Motivering

Het begrip "partnerschap" moet worden onderstreept en ook instellingen voor technisch en 
beroepsonderwijs en voor het opleiden van leerlingen moeten worden vermeld. 

Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy

Amendement 142
Artikel 5, punt 1), letter c)

c) bevordering van het ondernemerschap 
door vergemakkelijking van de economische 
exploitatie van nieuwe ideeën, en door 
aanmoediging van het creëren van nieuwe 
bedrijven door universiteiten en bestaande 
bedrijven;

c) bevordering van het ondernemerschap 
door vergemakkelijking van de economische 
exploitatie van nieuwe ideeën, en door 
aanmoediging van het creëren van nieuwe 
bedrijven door het stimuleren van 
partnerschappen tussen bestaande 
bedrijven en universiteiten, instellingen 
voor technisch onderwijs, beroepsonderwijs 
en leerlingenstelsels;

Or. fr

Motivering

Niet alleen universiteiten moeten in aanmerking komen.
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Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 143
Artikel 5, punt 1), letter c)

c) bevordering van het ondernemerschap 
door vergemakkelijking van de economische 
exploitatie van nieuwe ideeën, en door 
aanmoediging van het creëren van nieuwe 
bedrijven door universiteiten en bestaande 
bedrijven;

c) bevordering van het ondernemerschap 
door vergemakkelijking van de economische 
exploitatie van nieuwe ideeën, en door 
aanmoediging van het creëren van nieuwe 
bedrijven door het stimuleren van
partnerschappen tussen bestaande 
bedrijven en universiteiten, instellingen 
voor technisch onderwijs, beroepsonderwijs 
en leerlingenstelsels;

Or. fr

Motivering

Het begrip "universiteiten" is te beperkt, omdat andere onderwijsinstellingen ook bijdragen 
tot de oprichting van ondernemingen.

Amendement ingediend door Ambroise Guellec en Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 144
Artikel 5, punt 1), letter c)

c) bevordering van het ondernemerschap 
door vergemakkelijking van de economische 
exploitatie van nieuwe ideeën, en door 
aanmoediging van het creëren van nieuwe 
bedrijven door universiteiten en bestaande 
bedrijven;

c) bevordering van het ondernemerschap 
door vergemakkelijking van de economische 
exploitatie van nieuwe ideeën, met inbegrip 
van innoverende maatregelen ter 
bevordering van de sociale economie en de 
lokale ontwikkeling en door aanmoediging 
van het creëren van nieuwe bedrijven door 
universiteiten en bestaande bedrijven;

Or. pt

Motivering

In overeenstemming met de Strategie van Lissabon die door de Europese Raad van Lissabon 
in maart 2000 werd geformuleerd. Met het amendement wordt voorgesteld de bestaande 
lacune in de huidige verordening, met name in artikel 8, te dichten, waar andere mogelijke 
terreinen die de economische groei kunnen bevorderen, niet worden vermeld.
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Amendement ingediend door Eluned Morgan en Catherine Stihler

Amendement 145
Artikel 5, punt 1), letter c)

c) bevordering van het ondernemerschap 
door vergemakkelijking van de economische 
exploitatie van nieuwe ideeën, en door 
aanmoediging van het creëren van nieuwe 
bedrijven door universiteiten en bestaande 
bedrijven;

c) bevordering van het ondernemerschap 
door vergemakkelijking van de economische 
exploitatie van nieuwe ideeën met inbegrip 
van innoverende maatregelen ter 
bevordering van de sociale economie en de 
lokale ontwikkeling, en door aanmoediging 
van het creëren van nieuwe bedrijven door 
universiteiten en bestaande bedrijven;

Or. en

Motivering

In de huidige tekst van de verordening wordt niets gezegd over EFRO-steun ter bevordering 
van de economische ontwikkeling, buiten de in artikel 8 genoemde terreinen.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij en Markus Pieper

Amendement 146
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;

Or. en

Motivering

Een verduidelijkend amendement waardoor de samenwerking tussen overheid en particuliere 
sector aan het arsenaal van instrumenten wordt toegevoegd.
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 147
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, lokale 
infrastructuurvoorzieningen en 
starterscentra die bijdragen tot het opzetten 
en uitbreiden van kennisintensieve 
bedrijven.

Or. de

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 148
Artikel 5, punt 1), letter d bis) (nieuw)

d bis) Bevordering van gelijkheid van 
mannen en vrouwen, waaronder: 
stimulering van het oprichten van nieuwe 
bedrijven, specifieke maatregelen voor 
vrouwelijke ondernemers voor het 
vergemakkelijken van het gebruik in de 
praktijk van nieuwe ideeën en voor de 
ontwikkeling van netwerken van 
vrouwelijke ondernemers, bevordering van 
infrastructuurvoorzieningen en diensten 
die het combineren van beroeps- en privé-
leven mogelijk maken;

Or. de

Amendement ingediend door Eluned Morgan en Catherine Stihler

Amendement 149
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 vermogen van het MKB om onderzoek 
te doen en technische ontwikkelingen te 
realiseren en het ondernemerschap en het 
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oprichten van nieuwe bedrijven te 
bevorderen door investeringskapitaal en 
startersfaciliteiten.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de synergie tussen het kaderprogramma en het 
structuurprogramma wordt verbeterd.

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 150
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 starterscentra die bijdragen 
tot het opzetten of uitbreiden van 
kennisintensieve bedrijven en technologie 
waar dat mogelijk is.

Or. el

Motivering

Het is belangrijk om de bevordering van technologie als een structurele factor in de 
ontwikkeling met alle beschikbare middelen te bevorderen.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 151
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 starterscentra die bijdragen 
tot het opzetten of uitbreiden van 
kennisintensieve bedrijven, met name kleine 
en middelgrote ondernemingen.

Or. pt

Motivering

De investeringen in het MKB, dat een belangrijke bijdrage levert aan het communautaire 
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BBP, moeten worden versterkt.

Amendement ingediend door Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai en Eluned 
Morgan

Amendement 152
Artikel 5, punt 1), letter d bis) (nieuw)

d bis) een grotere actieve betrokkenheid 
van de meest achtergestelde groepen in 
stedelijke en plattelandsgebieden bij de 
ontwikkeling van hun gemeenschappen en 
van de lokale economische.

Or. en

Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 153
Artikel 5, punt 1), letter d bis) (nieuw)

d bis) mobilisering van het eigen potentieel 
voor regionale ontwikkeling door de creatie 
en bevordering van lokale en regionale 
advies-, activerings- en coördinatie-
instellingen ("regional capacity building");

Or. de

Motivering

Ook in de doelstelling "Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" bestaat ten 
dele nog grote behoefte aan "regional capacity building".

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez en Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Amendement 154
Artikel 5, punt 1), letter d bis) (nieuw)

d bis) bouw en uitrusting van 
technologiecentra en O&O-centra;

Or. es

Motivering

Om de doelstellingen op het gebied van onderzoek en innovatie van de Strategie van Lissabon 
en Göteborg te bereiken, moet ook de bouw van hoogwaardige onderzoekscentra en 



AM\562438NL.doc 75/167 PE 357.528v01-00

NL

technologiecentra worden gesteund.

Amendement ingediend door Eluned Morgan en Catherine Stihler

Amendement 155
Artikel 5, punt 1), letter d bis) (nieuw)

d bis) bevordering van het economisch 
herstel op communaal niveau;

Or. en

Motivering

Veel van de meest succesvolle EFRO-steun verliep via communale groepen; dit moet erkend 
en bevorderd worden.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 156
Artikel 5, punt 1), letter d bis) (nieuw)

d bis) mobilisering van het eigen potentieel 
voor regionale ontwikkeling door de creatie 
en bevordering van lokale en regionale 
advies-, activerings- en coördinatie-
instellingen ("regional capacity building");

Or. de

Motivering

Ook in de doelstelling "Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" bestaat ten 
dele nog grote behoefte aan "regional capacity building".

Amendement ingediend door Brigitte Douay en Bernadette Bourzai

Amendement 157
Artikel 5, punt 1), letter d bis) (nieuw)

d bis) uitwerken van plannen en 
maatregelen ter bevordering van de 
oprichting, overname, de ontwikkeling en 
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de modernisering van kleine en zeer kleine 
ondernemingen en ambachtelijke 
bedrijven;

Or. fr

Motivering

De regio's moeten desgewenst de ontwikkeling van zeer kleine ondernemingen kunnen blijven 
steunen, zoals dat thans het geval is.

Amendement ingediend door Rolf Berend, Henri Weber, Markus Pieper, Maria Berger en 
Lambert van Nistelrooij

Amendement 158
Artikel 5, punt 1), letter d bis) (nieuw)

d bis) rechtstreekse steun voor 
investeringen in kleine en middelgrote 
ondernemingen, die bijdragen tot de creatie 
en instandhouding van arbeidsplaatsen,

Or. de

Motivering

In probleemregio's is vaak de bevordering van de bestaande economische structuur de beste 
hulp. Rechtstreekse steun voor investeringen is derhalve naast bevordering van de innovatie 
van bijzonder belang. Dat moet mogelijk gemaakt worden.

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 159
Artikel 5, punt 1), letter d bis) (nieuw)

d bis) steun aan sociaal uitgesloten groepen 
bij het wegwerken van ongelijkheden in de 
toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën;

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat alle maatschappelijke groeperingen in gelijke mate profijt hebben 
van de toegang tot ICT.
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Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 160
Artikel 5, punt 1), letter d ter) (nieuw)

d ter) het vaststellen van de sociale 
behoeften van minder begunstigde 
gemeenschappen en steun voor de 
ontwikkeling van duurzaam sociaal-
economische ondernemingen om aan deze 
behoeften te voldoen;

Or. en

Motivering

De sociaal-economische behoeften moeten duidelijk vastgesteld en gesteund worden in het 
kader van de actie inzake gelijke behandeling van MKB en ondernemerschap.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 161
Artikel 5, punt 2), inleidende formule

2) milieu en risicopreventie, en in het 
bijzonder:

2) milieu en risicopreventie, waaronder:

Or. en

Motivering

Met het oog op de economische en sociale bijzonderheid van elk gebied en hun verschillen in 
ontwikkelingspotentieel en behoeften, moet meer flexibiliteit mogelijk zijn wanneer  specifieke 
maatregelen in de verschillende regio's en stedelijke gebieden in het kader van de drie 
prioriteiten voor EFRO-steun wordt vastgesteld.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 162
Artikel 5, punt 2), letter a bis) (nieuw)

a bis) toerisme, met inbegrip van de 
bevordering van het natuurlijke en 
culturele erfgoed als factor voor de 
ontwikkeling van een duurzaam toerisme, 
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steun ter verbetering van het aanbod van 
toeristische dienstverlening in het kader 
van diensten met een hoge toegevoegde 
waarde, wanneer duidelijk kan worden 
vastgesteld dat daardoor het BNI van het 
desbetreffende gebied toeneemt.

Or. en

Motivering

Toerisme en de bevordering van het natuurlijk en cultureel erfgoed spelen een belangrijke rol 
bij de opbouw van het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in een regio. Deze 
voorwaarde is in het kader van de huidige ronde van de structuurfondsen aanvaard en is met 
succes gebruikt ter verwezenlijking van doelstellingen.

Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 163
Artikel 5, punt 2), letter a)

a) stimulering van investeringen voor de 
sanering van verontreinigde terreinen en 
gronden, en bevordering van de 
ontwikkeling van infrastructuur in verband 
met de biodiversiteit en Natura 2000, 
waardoor wordt bijgedragen tot duurzame 
economische ontwikkeling en tot 
diversificatie van plattelandsgebieden;

a) stimulering van investeringen voor de 
sanering van verontreinigde terreinen en 
gronden, niet meer gebruikte of braak 
liggende terreinen, en bevordering van de 
ontwikkeling van infrastructuur in verband 
met de tenuitvoerlegging van 
milieuwetgeving, biodiversiteit en Natura 
2000-beheer, waardoor wordt bijgedragen 
tot de duurzame economische ontwikkeling 
en tot diversificatie van plattelandsgebieden;

Or. en

Motivering

De reikwijdte van in aanmerking komende activiteiten moet worden uitgebreid met niet meer 
gebruikte en braak liggende terreinen en gebieden. Niet meer gebruikte terreinen zijn 
landerijen of gebouwen die vroeger geëxploiteerd of ontwikkeld werden, maar thans niet 
meer volledig in gebruik zijn, hoewel dat voor een deel nog het geval kan zijn. Ook kan het 
terrein of gebouw leeg staan, braakliggen of vervuild zijn.
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Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 164
Artikel 5, punt 2), letter a)

a) stimulering van investeringen voor de 
sanering van verontreinigde terreinen en 
gronden, en bevordering van de 
ontwikkeling van infrastructuur in verband 
met de biodiversiteit en Natura 2000, 
waardoor wordt bijgedragen tot duurzame 
economische ontwikkeling en tot 
diversificatie van plattelandsgebieden;

a) stimulering van investeringen voor de 
sanering van verontreinigde terreinen en 
gronden en ontwikkeling van groenstroken 
in steden, en bevordering van de 
ontwikkeling van infrastructuur in verband 
met de biodiversiteit en Natura 2000, 
waardoor wordt bijgedragen tot duurzame 
economische ontwikkeling en tot 
diversificatie van plattelandsgebieden;

Or. en

Motivering

Er moet ook rekening worden gehouden met het milieuaspect van stadsvernieuwing.

Amendement ingediend door Catherine Stihler

Amendement 165
Artikel 5, punt 2), letter a bis) (nieuw)

a bis) toerisme, met inbegrip van de 
bevordering van het natuurlijke en 
culturele erfgoed als factor voor de 
ontwikkeling van een duurzaam toerisme, 
steun ter verbetering van het aanbod van 
toeristische dienstverlening in het kader 
van diensten met een hoge toegevoegde 
waarde; 

Or. en

Motivering

Toerisme en de bevordering van het natuurlijk en cultureel erfgoed spelen een belangrijke rol 
bij de opbouw van het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in een regio. Deze 
voorwaarde is in het kader van de huidige ronde van de structuurfondsen aanvaard en is met 
succes gebruikt ter verwezenlijking van doelstellingen.
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Amendement ingediend door Konstantinos Hatzidakis

Amendement 166
Artikel 5, punt 2), letter a)

a) stimulering van investeringen voor de 
sanering van verontreinigde terreinen en 
gronden, en bevordering van de 
ontwikkeling van infrastructuur in verband 
met de biodiversiteit en Natura 2000, 
waardoor wordt bijgedragen tot duurzame 
economische ontwikkeling en tot 
diversificatie van plattelandsgebieden;

a) stimulering van investeringen voor  het 
beheer van vast en vloeibaar afval, de 
sanering van verontreinigde terreinen en 
gronden, en bevordering van de 
ontwikkeling van infrastructuur in verband 
met de biodiversiteit en Natura 2000, 
waardoor wordt bijgedragen tot duurzame 
economische ontwikkeling en tot 
diversificatie van plattelandsgebieden;

Or. el

Motivering

Met het oog op de omvang van het probleem is het belangrijk met nadruk te verwijzen naar 
het beheer van vast en vloeibaar afval als een van de prioriteiten voor EFRO-steun in de 
milieusector.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 167
Artikel 5, punt 2), letter a bis) (nieuw)

a bis) conversie met inbegrip van onderzoek 
naar lasten uit het verleden, sanering van 
militaire terreinen en hernieuwd gebruik 
van terreinen voor civiele doeleinden, 
renaturatie of bebossing van deze gebieden, 
opruimen van strijdstoffen, reconstructie 
en modernisering van kazernegebouwen en 
-terreinen met het oog op een economische, 
sociale en culturele opleving, met inbegrip 
van het bijbehorende achterland, en in dit 
verband met name bevordering van het 
MKB;

Or. de
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 168
Artikel 5, punt 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 
met het oog op de ontwikkeling van 
doeltreffende energiebeheerssystemen en 
ter vermindering van de uitstoot van CO2
en andere schadelijke stoffen;

Or. de

Motivering

Naar analogie van Urban II (2000/C141 04), punt 12, vijfde streepje.

Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 169
Artikel 5, punt 2), letter b)

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

b) stimulering van de energie-efficiëntie, van 
de productie van hernieuwbare energie, 
duurzame technologische ontwikkeling, 
afvalbeheer en recycling;

Or. en

Motivering

In het kader van de bevordering van de milieuaspecten van duurzame ontwikkeling voor de 
doelstelling Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid, is bevordering van 
duurzame technologische ontwikkeling, afvalbeheer en recycling van cruciaal belang.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 170
Artikel 5, punt 2), letter c)

c) bevordering van schoon openbaar 
stadsvervoer;

c) bevordering van milieuvriendelijk 
vervoer door geïntegreerde systemen voor 
het openbaar vervoer, die efficiënter, 
rendabeler en milieuvriendelijker zijn, en 



PE 357.528v01-00 82/167 AM\562438NL.doc

NL

fietsers en voetgangers begunstigen; 
intelligente communicatievoorzieningen die 
tot een vermindering van het gebruik van 
gemotoriseerde particuliere 
vervoersmiddelen leiden;

Or. de

Motivering

Naar analogie van Urban II (2000/C141 04), punt 12, vierde streepje.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 171
Artikel 5, punt 2), letter c)

c) bevordering van schoon openbaar 
stadsvervoer;

c) bevordering van schoon openbaar 
stadsvervoer dat toegankelijk is voor 
eenieder, inclusief mensen met een 
handicap;

Or. en

Motivering

Het EFRO is een essentieel instrument voor het reduceren van sociale uitsluiting (en het 
helpen verlichten van de gevolgen ervan) van mensen met een handicap op alle gebieden van 
het leven, in het bijzonder door middel van het bevorderen en tot stand brengen van 
toegankelijke infrastructuurvoorzieningen voor mensen met een handicap. Toegankelijkheid 
is een cruciaal en centraal onderdeel van een strategie voor duurzame regionale ontwikkeling 
en moet worden erkend als één van de prioriteiten van zo'n strategie. Wat stadsontwikkeling 
betreft, moet met name bij stadsplanning rekening worden gehouden met sociaal uitgesloten 
personen. Toegankelijkheid tot het stadsmilieu van mensen met een handicap is van essentieel 
belang.

Amendement ingediend door Richard Howitt en Catherine Stihler

Amendement 172
Artikel 5, punt 2), letter d)

d) ontwikkeling van plannen en maatregelen 
om natuurlijke en technologische risico's te 
voorkomen of op te vangen.

d) ontwikkeling van plannen en maatregelen 
om natuurlijke en technologische risico's te 
voorkomen of op te vangen en de 
milieugevolgen van de activiteiten van 
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bedrijven en huishoudingen te beperken.

Or. en

Motivering

Vele regio's worden geconfronteerd met een aantal uitdagingen op het gebied van duurzame 
ontwikkeling, met name in het kader van de verwachte niveaus van de economie en de 
bevolking en de voorspelde gevolgen van de klimaatveranderingen. Ook is bij de 
duurzaamheidsbeoordeling van zowel de regionale economische strategie als de regionale 
ruimtelijke strategie gebleken dat er als gevolg van de verwachte groeiniveaus mogelijk 
gevolgen zijn voor het milieu van de regio, waarbij met name de nadruk werd gelegd op 
kwesties zoals duurzame water- en energievoorziening en beheer van de voorspelde toename 
van afval en vervoer in de regio.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 173
Artikel 5, punt 2), letter d bis) (nieuw)

d bis) tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid1;
_____________
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.

Or. de

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez en Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Amendement 174
Artikel 5, punt 2), letter d bis) (nieuw)

d bis) behalve infrastructuren voor 
afvalbeheer, watervoorziening en 
behandeling van afvalwater;

Or. es
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Motivering

Om de doelstellingen op het gebied van onderzoek en innovatie van de Strategie van Lissabon 
en Göteborg te bereiken, moet ook de bouw van hoogwaardige onderzoekscentra en 
technologiecentra worden gesteund.

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 175
Artikel 5, punt 3)

3) toegang, buiten de grote stadscentra, tot 
vervoers- en telecommunicatiediensten van 
algemeen economisch belang, en in het 
bijzonder:

3) toegang tot vervoers- en 
telecommunicatiediensten van algemeen 
economisch belang, en in het bijzonder:

a) versterking van secundaire netwerken 
door de verbindingen met 
TEN-vervoersnetwerken, regionale 
spoorwegcentra, luchthavens en havens of 
met multimodale platforms te verbeteren, 
door transversale verbindingen met 
belangrijke spoorlijnen te realiseren en door 
de regionale en plaatselijke binnenvaart te 
stimuleren;

a) versterking van secundaire netwerken 
door de verbindingen met de belangrijke 
Europese verkeersverbindingen, regionale 
spoorwegcentra, luchthavens en havens of 
met multimodale platforms te verbeteren, 
door transversale verbindingen met 
belangrijke spoorlijnen te realiseren en door 
de regionale en plaatselijke binnenvaart, 
cabotage, scheepsverbindingen met 
kleinere eilanden en transversale 
luchtverbindingen tussen primaire en 
secundaire luchthavens te stimuleren;

b) verbetering van de toegang tot ICT voor 
kleine en middelgrote bedrijven alsmede van 
het efficiënte gebruik van ICT, door de 
toegang tot netwerken, de installatie van 
openbare toegangspunten voor internet, het 
ter beschikking stellen van apparatuur, en 
het ontwikkelen van diensten en 
toepassingen te steunen.

b) verbetering van de toegang tot ICT voor 
kleine en middelgrote bedrijven alsmede van 
het efficiënte gebruik van ICT, door de 
toegang tot netwerken, de installatie van 
openbare toegangspunten voor internet, het 
ter beschikking stellen van apparatuur, en 
het ontwikkelen van diensten en 
toepassingen te steunen.

Or. fr

Motivering

De problematiek op het gebied van de toegankelijkheid, met name op het gebied van ICT voor 
het MKB, bestaat ook in de grote stedelijke centra, met name in de probleemwijken.
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Amendement ingediend door Arlene McCarthy

Amendement 176
Artikel 5, punt 3), inleidende formule

3) toegang, buiten de grote stadscentra, tot 
vervoers- en telecommunicatiediensten van 
algemeen economisch belang, en in het 
bijzonder:

3) toegang tot vervoers- en 
telecommunicatiediensten van algemeen 
economisch belang, waaronder:

Or. en

Motivering

Met het oog op de economische en sociale bijzonderheid van elk gebied en hun verschillende 
ontwikkelingspotentieel en ontwikkelingsbehoeften, moet meer flexibiliteit mogelijk zijn 
waarmee specifieke maatregelen in de verschillende regio's en stedelijke gebieden in het 
kader van de drie prioriteiten voor EFRO-steun worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 177
Artikel 5, punt 3), inleidende formule

3) toegang, buiten de grote stadscentra, tot 
vervoers- en telecommunicatiediensten van 
algemeen economisch belang, en in het 
bijzonder:

3) toegang, in het bijzonder van mensen 
met een handicap en andere sociaal 
uitgesloten groepen, buiten de grote 
stadscentra, tot vervoers- en 
telecommunicatiediensten van algemeen 
economisch belang, en in het bijzonder:

Or. en

Motivering

Het EFRO is een essentieel instrument voor het reduceren van sociale uitsluiting (en het 
helpen verlichten van de gevolgen ervan) van mensen met een handicap op alle gebieden van 
het leven, in het bijzonder door middel van het bevorderen en tot stand brengen van 
toegankelijke infrastructuurvoorzieningen voor mensen met een handicap. Toegankelijkheid 
is een cruciaal en centraal onderdeel van een strategie voor duurzame regionale ontwikkeling 
en moet worden erkend als één van de prioriteiten van zo'n strategie. Wat stadsontwikkeling 
betreft, moet met name bij stadsplanning rekening worden gehouden met sociaal uitgesloten 
personen. Toegankelijkheid tot het stadsmilieu van mensen met een handicap is van essentieel 
belang.



PE 357.528v01-00 86/167 AM\562438NL.doc

NL

Amendement ingediend door Bastiaan Belder

Amendement 178
Artikel 5, punt 3), inleidende formule

3) toegang, buiten de grote stadscentra, tot 
vervoers- en telecommunicatiediensten van 
algemeen economisch belang, en in het 
bijzonder:

3) toegang tot vervoers- en 
telecommunicatiediensten van algemeen 
economisch belang, en in het bijzonder:

Or. nl

Motivering

Ook binnen de stadscentra kunnen – met name - ICT initiatieven bijdragen aan een duurzame 
ontwikkeling. In het licht van een versterking van de stedelijke structuur is uitsluiting van 
deze mogelijkheid in die gebieden daarom ongewenst. Bovendien levert de titel "grote 
stadscentra" niet voldoende duidelijkheid over subsidiabele gebieden.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 179
Artikel 5, punt 3), letter a)

a) versterking van secundaire netwerken 
door de verbindingen met 
TEN-vervoersnetwerken, regionale 
spoorwegcentra, luchthavens en havens of 
met multimodale platforms te verbeteren, 
door transversale verbindingen met 
belangrijke spoorlijnen te realiseren en door 
de regionale en plaatselijke binnenvaart te 
stimuleren;

a) versterking van secundaire netwerken 
door de verbindingen met 
TEN-vervoersnetwerken, regionale 
spoorwegcentra, luchthavens en havens of 
met multimodale platforms te verbeteren, 
door transversale verbindingen met 
belangrijke spoorlijnen en transversale 
luchtverbindingen tussen primaire en 
secundaire luchthavens te realiseren en 
door de regionale en plaatselijke binnenvaart 
en de scheepsverbindingen met de eilanden, 
met name de kleine eilanden, te stimuleren;

Or. es

Motivering

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van deze regio's om interne verbindingen in het leven 
te roepen en te verbeteren en om de uitwisseling te vergemakkelijken tussen gebieden die 
nogal ver verwijderd liggen van de belangrijke ontwikkelingscentra.
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Amendement ingediend door Richard Howitt

Amendement 180
Artikel 5, punt 3), letter a bis) (nieuw)

a bis) zorgen voor een stabiele en duurzame 
groei van de werkgelegenheid in snel 
groeiende gebieden en het ontwikkelen van 
een werkgelegenheidsinfrastructuur om te 
voldoen aan de eisen van een versnelde 
groei in doelstellingsgebieden door middel 
van de ontwikkeling van bedrijfsnetwerken 
en clusters van bedrijven, centra en 
diensten voor de oprichting en uitbreiding 
van kleine en middelgrote bedrijven en 
financiële instrumenten ter bevordering 
van ondernemerschap en innovatie;

Or. en

Motivering

De regio's worden geconfronteerd met een extra last, omdat zij moeten zorgen voor een 
werkgelegenheidsinfrastructuur om te voldoen aan de groei in verband met de Lissabon-
strategie, omdat regio's de regionale groei van werkgelegenheid aan de basis moeten steunen. 
In de verordeningen wordt weinig gezegd over de Strategie van Lissabon. In de verwijzingen 
wordt iets gezegd over de noodzaak om vooral steun te verlenen aan de meest achtergebleven 
economieën. In het plan inzake duurzame gemeenschappen worden ambitieuze doelstellingen 
voor de regio's vastgesteld. Het zou een gemiste kans zijn als de hervorming van de 
structuurfondsen niet in overeenstemming met het plan zou verlopen.

Amendement ingediend door Brigitte Douay en Bernadette Bourzai

Amendement 181
Artikel 5, punt 3), letter b)

b) verbetering van de toegang tot ICT voor 
kleine en middelgrote bedrijven alsmede van 
het efficiënte gebruik van ICT, door de 
toegang tot netwerken, de installatie van 
openbare toegangspunten voor internet, het 
ter beschikking stellen van apparatuur, en 
het ontwikkelen van diensten en 
toepassingen te steunen.

b) verbetering van de toegang tot ICT voor 
kleine en middelgrote bedrijven alsmede van 
het efficiënte gebruik van ICT, door de 
toegang tot netwerken, de installatie van 
openbare toegangspunten voor internet, het 
ter beschikking stellen van apparatuur, en 
het ontwikkelen van diensten en 
toepassingen te steunen en met name 
invoering van actieplannen ten behoeve 
van zeer kleine en ambachtelijke bedrijven. 
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Or. fr

Motivering

De toegang tot informatie- en communicatietechnologie is van wezenlijk belang voor alle 
bedrijven en specifieke maatregelen die bedoeld zijn voor zeer kleine ondernemingen en 
ambachtelijke bedrijven zijn gewenst om deze toegang te bevorderen.

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 182
Artikel 5, punt 3), letter b)

b) verbetering van de toegang tot ICT voor 
kleine en middelgrote bedrijven alsmede van 
het efficiënte gebruik van ICT, door de 
toegang tot netwerken, de installatie van 
openbare toegangspunten voor internet, het 
ter beschikking stellen van apparatuur, en 
het ontwikkelen van diensten en 
toepassingen te steunen.

b) verbetering van de toegang tot ICT voor 
kleine en middelgrote bedrijven alsmede van 
het efficiënte gebruik van ICT door de 
opbouw van infrastructuren in de meest 
afgelegen gebieden, door de toegang tot 
netwerken, de installatie van openbare 
toegangspunten voor internet, het ter 
beschikking stellen van apparatuur, en het 
ontwikkelen van diensten en toepassingen te 
steunen.

Or. el

Motivering

Het bestaan van infrastructuur in de meest afgelegen gebieden sluit deze regio's niet uit van 
de ontwikkeling van andere vormen van arbeid, zoals telewerken.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 183
Artikel 5, punt 3), letter b bis) (nieuw)

b bis) alomvattende concepten voor een 
duurzame ontwikkeling van stedelijke 
gebieden die door een crisis zijn getroffen, 
middelgrote en kleine steden met een 
centrumfunctie, stadrandgebieden en 
verbetering van de betrekking tussen de 
stad en de onmiddellijke omgeving;
i) combinatie van maatregelen op de 
gebieden economie, werkgelegenheid, 
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sociale kwesties, universiteiten en 
onderwijs, cultuur, stedenbouw en 
hergebruik van braakliggende terreinen, 
milieubescherming, vervoer en andere 
technische infrastructuur;
ii) voorzieningen van diensten van 
algemeen belang in de relatie stad en 
onmiddellijke omgeving;
iii) invoering van infrastructuren die op 
grond van hun dimensie aansluiten op de 
lokale ontwikkeling en de ontwikkeling van 
werkgelegenheid; steun voor lokale 
instellingen voor dienstverlening, waarmee 
arbeidsplaatsen moeten worden geschapen, 
met uitzondering van maatregelen die door 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) worden 
gefinancierd;
iv) versterking van lokale en regionale 
partnerschappen en ontwikkelingsfora ten 
behoeve van een rechtstreekse 
betrokkenheid van burgers;
v) tenuitvoerlegging van innovatieve en 
experimentele proef- en 
demonstratieprojecten inzake duurzame 
stedelijke ontwikkeling.

Or. de

Motivering

Correspondeert met de in  artikel 8 genoemde stedelijke ontwikkeling waarvoor  specifieke 
maatregelen nodig zijn. Daartoe moet de inzet van het EFRO uitgebreid en gespecificeerd 
worden.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 184
Artikel 5, punt 3), letter b bis) (nieuw)

b bis) directe steun voor investeringen in 
kleine en middelgrote ondernemingen die 
bijdragen tot de creatie en het behoud van 
arbeidsplaatsen,
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Or. de

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez en Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Amendement 185
Artikel 5, punt 3 bis) (nieuw)

3 bis) Modernisering van stadsgebieden:
a) beschikbaarstelling en verbetering van 
sociale voorzieningen voor openbaar 
gebruik;
b) bevordering van duurzame stedelijke 
ontwikkeling, met name op het gebied van 
een betere energie-efficiency, 
waterbesparing, recycling van afval en 
uitbreiding van groenstroken, alsmede 
verbetering van de reeds bestaande;
c) stadssanering en beschikbaarstelling van 
infrastructuren ter ondersteuning van de 
economische bedrijvigheid en de toegang 
tot de nieuwe technologieën van de 
informatiemaatschappij;
d) verbetering van de toegankelijkheid, 
bevordering van het openbaar vervoer en 
wegnemen van architectonische 
belemmeringen.

Or. es

Motivering

Om de doelstellingen op het gebied van onderzoek en innovatie van de Strategie van Lissabon 
en Göteborg te bereiken, moet ook de bouw van hoogwaardige onderzoekscentra en 
technologiecentra worden gesteund.

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez en Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Amendement 186
Artikel 5, punt 3 ter) (nieuw)

3 ter) Steun voor gebieden met speciale 
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problemen of natuurlijke handicaps:
a) verbetering van de vervoers- en 
telecommunicatie-infrastructuur om de 
problemen in verband met de 
toegankelijkheid van deze gebieden op te 
lossen;
b) bevordering van economische 
activiteiten die gebruik maken van het 
plaatselijk potentieel van deze gebieden 
(verbetering van de toerisme-
infrastructuur, ambachtelijke voorwerpen, 
enz.);
c) maatregelen ter verbetering van het 
natuurlijk milieu.

Or. es

Motivering

Om de doelstellingen op het gebied van onderzoek en innovatie van de Strategie van Lissabon 
en Göteborg te bereiken, moet ook de bouw van hoogwaardige onderzoekscentra en 
technologiecentra worden gesteund.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij en Markus Pieper

Amendement 187
Artikel 6, punten -1) en -1 bis) (nieuw)

-1) De grensoverschrijdende samenwerking 
betreft alle nationale regio's langs de 
binnengrenzen en bepaalde nationale 
regio's langs de buitengrens. Bovendien 
geldt zij ook voor bepaalde aangrenzende 
kustregio's. Buuroverheden moeten hulp 
krijgen om gemeenschappelijke problemen, 
die bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
stedelijke, landelijke en kustgebieden, de 
bevordering van de economische 
betrekkingen en van MKB-netwerken 
betreffen samen op te lossen. 
-1 bis) Wat de maatregelen ter bevordering 
van de transnationale samenwerking in 
ruimere zin betreft, moeten de lidstaten en 
de regio's met het oog op de uitbreiding 
onderzoeken, in hoeverre de (in het kader 
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van INTERREG III B vastgestelde) 13 
gebieden voor transnationale 
samenwerking zinvol en doeltreffend zijn. 
Doel van dit onderzoek is om samen met de 
Commissie een reeks voldoende coherente 
gebieden aan te wijzen, waar 
gemeenschappelijke belangen en kansen 
kunnen worden vastgesteld. Centraal bij 
zo'n samenwerking moeten strategische 
prioriteiten van transnationale aard zijn, 
zoals OTO, informatiemaatschappij, milieu, 
risicopreventie en geïntegreerd 
waterbeheer. 

Or. de

Motivering

Ook in het interimverslag-Hatzidakis en in het werkdocument-Fava (amendement 24 op 
artikel 6) wordt gewezen op de noodzaak om expliciet Europese prioriteiten en algemene 
voorschriften te herhalen. Deze tekst uit de algemene bepalingen moet worden herhaald om te 
voorkomen dat nationaal verschillende interpretaties de Europese prioriteiten en doelen in 
gevaar brengen. De algemene bepalingen hebben de vorm van een verordening van de Raad. 
Bij de verordening over het EFRO gaat het om een gezamenlijke verordening van het 
Europees Parlement en de Raad.

Amendement ingediend door Eluned Morgan en Catherine Stihler

Amendement 188
Artikel 6, inleidende formule

In het kader van de doelstelling “Europese 
territoriale samenwerking” concentreert het 
EFRO zijn bijstandsverlening op:

In het kader van de doelstelling “Europese 
territoriale samenwerking” concentreert het 
EFRO zijn bijstandsverlening op 
geïntegreerde duurzame territoriale 
ontwikkeling door middel van:

Or. en

Motivering

Duurzame ontwikkeling moet centraal staan in het EFRO.
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 189
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 
economische en sociale activiteiten via 
gezamenlijke strategieën voor een 
gelijkmatige duurzame territoriale 
ontwikkeling van de grensoverschrijdende 
regio, met name door:

a) stimulering van het ondernemerschap en, 
in het bijzonder, van de ontwikkeling van 
kleine en middelgrote bedrijven, toerisme, 
cultuur, en grensoverschrijdende handel;

a) stimulering van grensoverschrijdende 
economische en handelsstructuren, van de 
ontwikkeling van kleine en middelgrote 
bedrijven, toerisme, cultuur, infrastructuur 
en activiteiten op het gebied van 
universiteiten en onderzoek;

b) stimulering van de bescherming en het 
gezamenlijk beheer van het milieu;

b) stimulering van de bescherming en het 
gezamenlijk beheer van het milieu en de 
gezamenlijke risicopreventie;

b bis) stimulering van een duurzame 
ontwikkeling van het platteland;

c) vermindering van isolement via een betere 
toegang tot vervoers-, informatie- en 
communicatienetwerken en -diensten, en 
grensoverschrijdende systemen op het 
gebied van water, afval en energie; en

c) vermindering van isolement via een betere 
toegang tot vervoers-, informatie- en 
communicatienetwerken en -diensten, en 
grensoverschrijdende systemen op het 
gebied van water, afval en energie; en

d) ontwikkeling van samenwerking, van 
capaciteiten en van het gezamenlijk gebruik 
van infrastructuur, in het bijzonder in de 
sectoren gezondheidszorg, cultuur en 
onderwijs.

d) ontwikkeling van samenwerking, van 
capaciteiten en van het gezamenlijk gebruik 
van infrastructuur, in het bijzonder in de 
sectoren gezondheidszorg, cultuur en 
onderwijs.

d bis) gezamenlijke alomvattende concepten 
voor een duurzame stadsontwikkeling van 
"zustersteden" (die alleen door de grens 
van elkaar gescheiden zijn) en de 
verbetering van hun relatie stad-
onmiddellijke omgeving;

Bovendien kan het EFRO bijdragen tot de 
bevordering van de integratie van 
grensoverschrijdende arbeidsmarkten, 
plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven, 
gelijke kansen, opleiding en 
sociale integratie, en tot het gezamenlijk 
gebruik van menselijk kapitaal en van OTO-

Bovendien kan het EFRO bijdragen tot de 
bevordering van de integratie van 
grensoverschrijdende arbeidsmarkten, 
plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven, 
gelijke kansen, opleiding en 
sociale integratie, en tot het gezamenlijk 
gebruik van menselijk kapitaal en van OTO-
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faciliteiten. faciliteiten. 

In het kader van het grensoverschrijdende 
operationele programma in de zin van lid 1, 
kan voor een gering percentage van de 
middelen een fonds voor kleine acties 
worden gevormd, waaraan lokale actoren 
meewerken, en in de vorm van globale 
subsidies wordt toegewezen. Kleine acties 
zijn niet omvangrijker dan 300.000 euro.

Or. de

Motivering

Bij het laatste lid: een dergelijk fonds bestaat al bij INTERREG III A van de lopende 
programmaperiode. Het draagt er voor een belangrijk deel toe bij de betrekkingen tussen de 
buurregio's te verdiepen, hetgeen een wezenlijke voorwaarde is voor een succesvolle 
uitvoering van een grensoverschrijdend operationeel programma.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 190
Artikel 6, punt 1), inleidende formule

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

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

Or. en

Motivering

Eilandstaten hebben het, als gevolg van natuurlijke geografische handicaps bijzonder 
moeilijk om samenwerkingsactiviteiten met naburige lidstaten in het leven te roepen en te 
ontwikkelen. Uitsluiting van een geheel gebied van de territoriale samenwerking is 
onaanvaardbaar.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 191
Artikel 6, punt 2), inleidende formule
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2) totstandbrenging en ontwikkeling van 
transnationale samenwerking, en met name 
van de bilaterale samenwerking tussen 
maritieme regio's, door financiering van 
netwerken en van acties die bijdragen tot 
geïntegreerde territoriale ontwikkeling met 
betrekking tot de volgende prioriteiten:

2) totstandbrenging en ontwikkeling van 
transnationale samenwerking, en met name 
van de bilaterale of multilaterale 
samenwerking tussen maritieme regio's, 
door financiering van netwerken en van 
acties die bijdragen tot geïntegreerde 
territoriale ontwikkeling met betrekking tot 
de volgende prioriteiten:

Or. es

Motivering

De samenwerking tussen maritieme regio's kan ook multilateraal zijn.

Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 192
Artikel 6, punt 1) letter a)

a) stimulering van het ondernemerschap en, 
in het bijzonder, van de ontwikkeling van 
kleine en middelgrote bedrijven, toerisme, 
cultuur, en grensoverschrijdende handel;

a) stimulering van het ondernemerschap en, 
in het bijzonder, van de ontwikkeling van 
kleine en middelgrote bedrijven, toerisme, 
cultuur, sport en grensoverschrijdende 
handel;

Or. de

Motivering

Sport kan ook een wezenlijke bijdrage leveren tot Europese territoriale samenwerking.

Amendement ingediend door Rolf Berend, Markus Pieper en Henri Weber

Amendement 193
Artikel 6, punt 1) letter b)

b) stimulering van de bescherming en het 
gezamenlijk beheer van het milieu;

b) stimulering van de bescherming en het 
gezamenlijk beheer van het milieu en van de 
risicopreventie op het gebied van de 
hulpverlening bij rampen;

Or. de

Motivering

Hulpverlening bij rampen heeft een duidelijk grensoverschrijdende dimensie en moet deel 
uitmaken van de maatregelen van het EFRO.
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Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 194
Artikel 6, punt 1), letter c)

c) vermindering van isolement via een betere 
toegang tot vervoers-, informatie- en 
communicatienetwerken en -diensten, en 
grensoverschrijdende systemen op het 
gebied van water, afval en energie; en

c) vermindering van isolement via een betere 
toegang tot vervoers-, informatie- en 
communicatienetwerken en -diensten, en 
grensoverschrijdende systemen op het 
gebied van water, afval en energie en een 
betere grensoverschrijdende verbinding van 
maritieme regio's; en

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om "grensoverschrijdende" samenwerking tussen maritieme regio's tot een 
prioriteit te maken, net zoals "transnationale" samenwerking (artikel 6, lid 2).

Amendement ingediend door Eluned Morgan en Catherine Stihler

Amendement 195
Artikel 6, punt 1), alinea 2

Bovendien kan het EFRO bijdragen tot de 
bevordering van de integratie van 
grensoverschrijdende arbeidsmarkten, 
plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven, 
gelijke kansen, opleiding en 
sociale integratie, en tot het gezamenlijk 
gebruik van menselijk kapitaal en van OTO-
faciliteiten.

Bovendien kan het EFRO bijdragen tot de 
bevordering van duurzame 
gemeenschappen, van de integratie van 
grensoverschrijdende arbeidsmarkten, 
plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven, 
gelijke kansen, opleiding en 
sociale integratie, en tot het gezamenlijk 
gebruik van menselijk kapitaal en van OTO-
faciliteiten.

Or. en

Motivering

Het concept van duurzame gemeenschappen moet deel uit maken van grensoverschrijdende 
activiteiten.
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Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 196
Artikel 6, punt 1), letter d)

d) ontwikkeling van samenwerking, van 
capaciteiten en van het gezamenlijk gebruik 
van infrastructuur, in het bijzonder in de
sectoren gezondheidszorg, cultuur en 
onderwijs.

d) ontwikkeling van samenwerking, van 
capaciteiten en van het gezamenlijk gebruik 
van infrastructuur, in het bijzonder in de 
sectoren gezondheidszorg, cultuur, sport en 
onderwijs.

Or. de

Motivering

Sport kan ook een wezenlijke bijdrage leveren tot Europese territoriale samenwerking.

Amendement ingediend door Konstantinos Hatzidakis

Amendement 197
Artikel 6, punt 1), letter d bis) (nieuw)

d bis) door bestrijding van criminaliteit en 
bescherming van de grenzen;

Or. el

Motivering

Het is absoluut noodzakelijk om misdaadbestrijding en grensbescherming op te nemen in de 
EFRO-prioriteiten, teneinde een "Europese territoriale samenwerking" te verwezenlijken, 
omdat zij rechtstreeks verband houden met de EU-doelstellingen op het gebied van justitie en 
binnenlandse zaken. Bovendien ondermijnt het bestaan van deze verschijnselen de regionale 
ontwikkeling en het investeringsklimaat.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij en Markus Pieper

Amendement 198
Artikel 6, punt 1), letter d bis) (nieuw)

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

Or. en
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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 ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 199
Artikel 6, punt 2), inleidende formule

2) totstandbrenging en ontwikkeling van 
transnationale samenwerking, en met name 
van de bilaterale samenwerking tussen 
maritieme regio's, door financiering van 
netwerken en van acties die bijdragen tot 
geïntegreerde territoriale ontwikkeling met 
betrekking tot de volgende prioriteiten:

2) totstandbrenging en ontwikkeling van 
transnationale samenwerking, en met name 
van de bilaterale samenwerking tussen 
maritieme regio's en in harmonie met het 
"actieplan voor goed nabuurschap", door 
financiering van netwerken en van acties die 
bijdragen tot geïntegreerde territoriale 
ontwikkeling met betrekking tot de volgende 
prioriteiten:

Or. pt

Motivering

In overeenstemming met de mededeling van de Commissie "Derde verslag over de 
economische en sociale cohesie" (COM(2004)0107).

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 200
Artikel 6, punt 2), inleidende formule

2) totstandbrenging en ontwikkeling van 
transnationale samenwerking, en met name 
van de bilaterale samenwerking tussen 
maritieme regio's, door financiering van 
netwerken en van acties die bijdragen tot 
geïntegreerde territoriale ontwikkeling met 
betrekking tot de volgende prioriteiten:

2) totstandbrenging en ontwikkeling van 
transnationale samenwerking door lidstaten, 
en met name van de bilaterale samenwerking 
tussen maritieme regio's, door financiering 
van netwerken en van acties die bijdragen 
tot geïntegreerde territoriale ontwikkeling 
met betrekking tot de volgende prioriteiten:

Or. en
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Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat transnationale samenwerking alleen geldt voor de 
lidstaten. Anders zou dit artikel zo kunnen worden opgevat dat het mogelijk wordt dat derde 
landen gaan deelnemen in de door het EFRO medegefinancierde transnationale 
samenwerking. Dat zou in strijd zijn met de doelstelling van het cohesiebeleid om de lidstaten 
te steunen.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 201
Artikel 6, punt 2), inleidende formule

2) totstandbrenging en ontwikkeling van 
transnationale samenwerking, en met name 
van de bilaterale samenwerking tussen 
maritieme regio's, door financiering van 
netwerken en van acties die bijdragen tot 
geïntegreerde territoriale ontwikkeling met 
betrekking tot de volgende prioriteiten:

2) totstandbrenging en ontwikkeling van 
transnationale samenwerking, en met name 
van de bilaterale of multilaterale 
samenwerking tussen maritieme regio's, 
door financiering van netwerken en van 
acties die bijdragen tot geïntegreerde 
territoriale ontwikkeling met betrekking tot 
de volgende prioriteiten:

Or. es

Motivering

De samenwerking tussen maritieme regio's kan ook multilateraal zijn.

Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 202
Artikel 6, punt 2), inleidende formule

2) totstandbrenging en ontwikkeling van 
transnationale samenwerking, en met name 
van de bilaterale samenwerking tussen 
maritieme regio's, door financiering van 
netwerken en van acties die bijdragen tot 
geïntegreerde territoriale ontwikkeling met 
betrekking tot de volgende prioriteiten:

2) totstandbrenging en ontwikkeling van 
transnationale samenwerking, en met name 
van de bilaterale samenwerking tussen 
maritieme regio's, door financiering van 
netwerken en van acties die bijdragen tot 
geïntegreerde territoriale ontwikkeling met 
name met betrekking tot de volgende 
prioriteiten:

Or. de
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Motivering

De door de Commissie voorgestelde prioriteiten zijn te strikt gedefinieerd en houden niet 
voldoende rekening met de zeer verschillende geografische voorwaarden, regionale eisen en 
praktische handelingsmogelijkheden in de verschillende delen van Europa.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 203
Artikel 6, punt 2), inleidende formule

2) totstandbrenging en ontwikkeling van 
transnationale samenwerking, en met name 
van de bilaterale samenwerking tussen 
maritieme regio's, door financiering van 
netwerken en van acties die bijdragen tot 
geïntegreerde territoriale ontwikkeling met 
betrekking tot de volgende prioriteiten:

2) totstandbrenging en ontwikkeling van 
transnationale samenwerking, en met name 
van de bilaterale samenwerking tussen 
maritieme regio's, door financiering van 
netwerken en van acties die bijdragen tot 
geïntegreerde territoriale ontwikkeling met 
name met betrekking tot de volgende 
prioriteiten:

Or. de

Motivering

De door de Commissie voorgestelde prioriteiten zijn te strikt gedefinieerd en houden niet 
voldoende rekening met de zeer verschillende geografische voorwaarden, regionale eisen en 
praktische handelingsmogelijkheden in de verschillende delen van Europa.

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez en Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Amendement 204
Artikel 6, punt 2), letter b)

b) verbetering van de toegankelijkheid, en 
met name investeringen in 
grensoverschrijdende secties van de Trans-
Europese netwerken, verbetering van de 
plaatselijke en regionale toegang tot 
nationale en transnationale netwerken en 
platforms, vergroting van de 
interoperabiliteit van nationale en regionale 
systemen, en bevordering van geavanceerde 
communicatie- en informatietechnologieën;

b) verbetering van de toegankelijkheid, en 
met name investeringen in 
grensoverschrijdende secties van de Trans-
Europese netwerken, verbetering van de 
plaatselijke en regionale toegang tot 
nationale en transnationale netwerken en 
platforms, vergroting van de 
interoperabiliteit van nationale en regionale 
systemen, en bevordering van geavanceerde 
logistieke communicatie- en 
informatietechnologieën;
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Or. es

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 205
Artikel 6, punt 2), letter b)

b) verbetering van de toegankelijkheid, en 
met name investeringen in 
grensoverschrijdende secties van de Trans-
Europese netwerken, verbetering van de 
plaatselijke en regionale toegang tot 
nationale en transnationale netwerken en 
platforms, vergroting van de 
interoperabiliteit van nationale en regionale 
systemen, en bevordering van geavanceerde 
communicatie- en informatietechnologieën;

b) verbetering van de toegankelijkheid, en 
met name investeringen in secties van de 
Trans-Europese netwerken, verbetering van 
de plaatselijke en regionale toegang tot 
nationale en transnationale netwerken en 
platforms, vergroting van de 
interoperabiliteit van nationale en regionale 
systemen, en bevordering van geavanceerde 
communicatie- en informatietechnologieën;

Or. en

Motivering

De TEN's zijn per definitie transnationaal en alle secties van het netwerk zijn van cruciaal 
belang, niet alleen de grensoverschrijdende secties.

Amendement ingediend door Richard Howitt, Catherine Stihler en Eluned Morgan

Amendement 206
Artikel 6, punt 2), letter c)

c) risicopreventie, en met name verbetering 
van de maritieme veiligheid en bescherming 
tegen overstromingen, verontreiniging van 
de zee en van de binnenwateren, preventie 
van en bescherming tegen erosie, 
aardbevingen en lawines. De programma's 
kunnen betrekking hebben op het ter 
beschikking stellen van apparatuur en het 
ontwikkelen van infrastructuur, het opstellen 
en ten uitvoer leggen van transnationale 
bijstandsplannen, gemeenschappelijke 
risicokarteringssystemen, en het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke instrumenten voor 
onderzoek, preventie, bewaking en 
bestrijding van natuurlijke en technologische 

c) risicopreventie en klimaatverandering, en 
met name verbetering van de maritieme 
veiligheid en bescherming tegen 
overstromingen, verontreiniging van de zee 
en van de binnenwateren, preventie van en 
bescherming tegen erosie, aardbevingen en 
lawines alsmede biodiversiteit, milieubeheer 
en duurzame energieproductie. De 
programma's kunnen betrekking hebben op 
het ter beschikking stellen van apparatuur en 
het ontwikkelen van infrastructuur, het 
opstellen en ten uitvoer leggen van 
transnationale bijstandsplannen, 
gemeenschappelijke 
risicokarteringssystemen, en het ontwikkelen 
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risico's; van gemeenschappelijke instrumenten voor 
onderzoek, preventie, bewaking en 
bestrijding van natuurlijke en technologische 
risico's;

Or. en

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 207
Artikel 6, punt 2), letter c)

c) risicopreventie, en met name verbetering 
van de maritieme veiligheid en bescherming 
tegen overstromingen, verontreiniging van 
de zee en van de binnenwateren, preventie 
van en bescherming tegen erosie, 
aardbevingen en lawines. De programma's 
kunnen betrekking hebben op het ter 
beschikking stellen van apparatuur en het 
ontwikkelen van infrastructuur, het opstellen 
en ten uitvoer leggen van transnationale 
bijstandsplannen, gemeenschappelijke 
risicokarteringssystemen, en het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke instrumenten voor 
onderzoek, preventie, bewaking en 
bestrijding van natuurlijke en technologische 
risico's;

c) risicopreventie, en met name verbetering 
van de maritieme veiligheid en bescherming 
tegen overstromingen, klimaatverandering, 
verontreiniging van de zee en van de 
binnenwateren, preventie van en 
bescherming tegen erosie, aardbevingen, 
tropische wervelstormen, 
vulkaanuitbarstingen, lawines, bosbranden 
en woestijnvorming. De programma's 
kunnen betrekking hebben op het ter 
beschikking stellen van apparatuur en het 
ontwikkelen van infrastructuur, het opstellen 
en ten uitvoer leggen van transnationale 
bijstandsplannen, gemeenschappelijke 
risicokarteringssystemen, en het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke instrumenten voor 
onderzoek, preventie, bewaking en 
bestrijding van natuurlijke en technologische 
risico's;

Or. fr

Motivering

Ook tropische wervelstormen vormen een belangrijk risico voor bepaalde ultraperifere 
regio's van de Europese Unie.
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Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar en Inés 
Ayala Sender

Amendement 208
Artikel 6, punt 2), letter c)

c) risicopreventie, en met name verbetering 
van de maritieme veiligheid en bescherming 
tegen overstromingen, verontreiniging van 
de zee en van de binnenwateren, preventie 
van en bescherming tegen erosie, 
aardbevingen en lawines. De programma's 
kunnen betrekking hebben op het ter 
beschikking stellen van apparatuur en het 
ontwikkelen van infrastructuur, het opstellen 
en ten uitvoer leggen van transnationale 
bijstandsplannen, gemeenschappelijke 
risicokarteringssystemen, en het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke instrumenten voor 
onderzoek, preventie, bewaking en 
bestrijding van natuurlijke en technologische 
risico's;

c) risicopreventie, en met name verbetering 
van de maritieme veiligheid en bescherming 
tegen overstromingen, droogte, 
klimaatverandering, verontreiniging van de 
zee en van de binnenwateren, preventie van 
en bescherming tegen erosie, aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen, lawines, bosbranden 
en woestijnvorming. De programma's 
kunnen betrekking hebben op het ter 
beschikking stellen van apparatuur en het 
ontwikkelen van infrastructuur, het opstellen 
en ten uitvoer leggen van transnationale 
bijstandsplannen, gemeenschappelijke 
risicokarteringssystemen, en het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke instrumenten voor 
onderzoek, preventie, bewaking en 
bestrijding van natuurlijke en technologische 
risico's;

Or. es

Motivering

Gestreefd moet worden naar een zo uitputtend mogelijke lijst risicofactoren, zodat alle 
risico's worden gedekt.

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 209
Artikel 6, punt 2), letter c)

c) risicopreventie, en met name verbetering 
van de maritieme veiligheid en bescherming 
tegen overstromingen, verontreiniging van 
de zee en van de binnenwateren, preventie 
van en bescherming tegen erosie, 
aardbevingen en lawines. De programma's 
kunnen betrekking hebben op het ter 
beschikking stellen van apparatuur en het 
ontwikkelen van infrastructuur, het opstellen 

c) risicopreventie, en met name verbetering 
van de maritieme veiligheid en bescherming 
tegen overstromingen, klimaatverandering, 
verontreiniging van de zee en van de 
binnenwateren, preventie van en 
bescherming tegen erosie, aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen, wervelstormen,
lawines, bosbranden en woestijnvorming. 
De programma's kunnen betrekking hebben 
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en ten uitvoer leggen van transnationale 
bijstandsplannen, gemeenschappelijke 
risicokarteringssystemen, en het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke instrumenten voor 
onderzoek, preventie, bewaking en 
bestrijding van natuurlijke en technologische 
risico's;

op het ter beschikking stellen van apparatuur 
en het ontwikkelen van infrastructuur, het 
opstellen en ten uitvoer leggen van 
transnationale bijstandsplannen, 
gemeenschappelijke 
risicokarteringssystemen, en het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke instrumenten voor 
onderzoek, preventie, bewaking en 
bestrijding van natuurlijke en technologische 
risico's en risico's als gevolg van 
onderzoek;

Or. el

Motivering

Conform de redenering in de voorstellen van de rapporteur is het waarschijnlijk dat ook 
wervelstormen grote schade kunnen aanrichten. Helaas zijn er ook gevallen geweest waar als 
gevolg van zorgeloosheid of het achterwege laten van controles, wetenschappelijk onderzoek 
tot milieuproblemen heeft geleid.

Amendement ingediend door Alfonso Andria

Amendement 210
Artikel 6, punt 2), letter c)

c) risicopreventie, en met name verbetering 
van de maritieme veiligheid en bescherming 
tegen overstromingen, verontreiniging van 
de zee en van de binnenwateren, preventie 
van en bescherming tegen erosie, 
aardbevingen en lawines. De programma's 
kunnen betrekking hebben op het ter 
beschikking stellen van apparatuur en het 
ontwikkelen van infrastructuur, het opstellen 
en ten uitvoer leggen van transnationale 
bijstandsplannen, gemeenschappelijke 
risicokarteringssystemen, en het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke instrumenten voor 
onderzoek, preventie, bewaking en 
bestrijding van natuurlijke en technologische 
risico's;

c) risicopreventie, en met name verbetering 
van de maritieme veiligheid en bescherming 
tegen overstromingen, klimaatverandering, 
verontreiniging van de zee en van de 
binnenwateren en preventie van en 
bescherming tegen erosie zeker ook van de 
kustlijn, hydrogeologische rampen, 
aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, 
lawines, bosbranden en woestijnvorming. 
De programma's kunnen betrekking hebben 
op het ter beschikking stellen van apparatuur 
en het ontwikkelen van infrastructuur, het 
opstellen en ten uitvoer leggen van 
transnationale bijstandsplannen, 
gemeenschappelijke 
risicokarteringssystemen, en het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke instrumenten voor 
onderzoek, preventie, bewaking en 
bestrijding van natuurlijke en technologische 
risico's;
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Or. it

Motivering

Het doel van dit amendement is de vermelding van diverse andere soorten verschijnselen die 
een grote relevantie hebben voor vele lidstaten en ook deel moeten uitmaken van de 
prioriteiten voor Europese territoriale samenwerking.

Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 211
Artikel 6, punt 2), letter c)

c) risicopreventie, en met name verbetering 
van de maritieme veiligheid en bescherming 
tegen overstromingen, verontreiniging van 
de zee en van de binnenwateren, preventie 
van en bescherming tegen erosie, 
aardbevingen en lawines. De programma's 
kunnen betrekking hebben op het ter 
beschikking stellen van apparatuur en het 
ontwikkelen van infrastructuur, het opstellen 
en ten uitvoer leggen van transnationale 
bijstandsplannen, gemeenschappelijke 
risicokarteringssystemen, en het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke instrumenten voor 
onderzoek, preventie, bewaking en 
bestrijding van natuurlijke en technologische 
risico's;

c) risicopreventie en klimaatverandering, en 
met name verbetering van de maritieme 
veiligheid en bescherming tegen 
overstromingen, verontreiniging van de zee 
en van de binnenwateren, preventie van en 
bescherming tegen erosie, aardbevingen en 
lawines. De programma's kunnen betrekking 
hebben op het ter beschikking stellen van 
apparatuur en het ontwikkelen van 
infrastructuur, het opstellen en ten uitvoer 
leggen van transnationale bijstandsplannen, 
gemeenschappelijke 
risicokarteringssystemen, en het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke instrumenten voor 
onderzoek, preventie, bewaking en 
bestrijding van natuurlijke en technologische 
risico's en de ontwikkeling van 
instrumenten ter verbetering van het 
milieubeheer en de productie van
duurzame energie;

Or. en

Motivering

De bestrijding van klimaatverandering is een zeer belangrijk aspect van het milieubeleid van 
de Unie en dient als zodanig centraal te staan in het cohesiebeleid van de Unie. De 
ontwikkeling van instrumenten ter verbetering van milieubeheer en productie van duurzame 
energie kan een bijdrage leveren tot deze doelstelling.
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Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 212
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 name opzet 
van netwerken tussen de universiteiten 
waardoor er ook toe wordt bijgedragen dat 
deze op doeltreffende wijze worden 
geïntegreerd in de Europese 
onderzoeksruimte, 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. 

Or. pt

Motivering

Strookt met de mededeling van de Commissie COM(2002)0565 van 16 oktober 2002.

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez en Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Amendement 213
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 

d) opzet van wetenschappelijke en 
technologische netwerken met betrekking tot 
onderwerpen die verband houden met de 
evenwichtige ontwikkeling van 
transnationale gebieden en de vermindering 
van de technologische kloof, en met name 
opzet van netwerken tussen de universiteiten 
en van verbindingen voor de toegang tot 
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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. 

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. 

Or. es

Amendement ingediend door Arlene McCarthy

Amendement 214
Artikel 6, punt 2), letter d bis) (nieuw)

d bis) evenwichtige ruimtelijke 
ontwikkeling, intensievere samenwerking 
en gezamenlijke acties inzake duurzame 
ontwikkeling en vergroting van het inzicht 
in territoriale structuren, 
ontwikkelingstendensen en de ruimtelijke 
effecten van de toekomstige rol van de 
regio's in de Europese en mondiale 
economie, ondersteund door een coherent 
en policentrisch netwerk van 
complementaire grote en kleine steden, 
plattelandsgebieden, kustgebieden en 
perifere regio's.

Or. en

Motivering

Voortbouwend op het succes van het huidige Interreg IIIB-programma zou de doelstelling van 
de Europese territoriale samenwerking bredere thema's moeten bevatten dan die van het 
voorstel. Daarom stellen deze amendementen nog meer gebieden voor samenwerking tussen 
de Europese partners voor.

Amendement ingediend door Arlene McCarthy

Amendement 215
Artikel 6, punt 2), letter d ter) (nieuw)
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d ter) bescherming van de natuurlijke 
hulpbronnen en het cultureel erfgoed, 
bescherming en verbetering van de 
natuurlijke omgeving van de regio's, 
behoud en ontwikkeling van de natuurlijke 
sterke punten en bescherming en 
verbetering van de architecturale omgeving 
en het cultureel erfgoed, ontwikkeling van 
effectieve, geïntegreerde 
langetermijnstrategieën voor duurzame 
groei en vaststelling van een vollediger 
beeld van de natuurlijke hulpbronnen en 
het cultureel erfgoed, en van de wijze 
waarop deze doeltreffend in de 
transnationale strategieën kunnen worden 
opgenomen.

Or. en

Motivering

Voortbouwend op het succes van het huidige Interreg IIIB-programma zou de doelstelling van 
de Europese territoriale samenwerking bredere thema's moeten bevatten dan die van het 
voorstel. Daarom stellen deze amendementen nog meer gebieden voor samenwerking tussen 
de Europese partners voor.

Amendement ingediend door Arlene McCarthy

Amendement 216
Artikel 6, punt 2), letter d quater) (nieuw)

d quater) samenwerking op het gebied van 
maritieme vraagstukken, waaronder 
ontwikkeling van havennetwerken, 
scheepsdiensten, economische verbanden 
tussen havens en verbanden tussen havens  
en hun achterland.

Or. en

Motivering

Voortbouwend op het succes van het huidige Interreg IIIB-programma zou de doelstelling van 
de Europese territoriale samenwerking bredere thema's moeten bevatten dan die van het 
voorstel. Daarom stellen deze amendementen nog meer gebieden voor samenwerking tussen 
de Europese partners voor.
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Amendement ingediend door Bernadette Bourzai en Bernard Poignant

Amendement 217
Artikel 6, punt 2), alinea 2 (nieuw)

De Commissie moet ervoor zorgen dat bij 
de omschrijving en afbakening van de 
transnationale gebieden die in aanmerking 
komen voor subsidie in het kader van de 
doelstelling van Europese territoriale 
samenwerking uitgegaan wordt van de 
geïntegreerde territoriale benadering om te 
komen tot ruimtes met een meer coherente 
samenwerking, waar projecten voor 
werkelijke territoriale ontwikkeling worden 
opgezet.

Or. fr

Motivering

De gebieden van transnationale samenwerking moeten los van de geijkte nationale 
bestuurlijke indelingen worden gedefinieerd en afgebakend, en coherente territoriale ruimtes 
omvatten die met het oog op gemeenschappelijke belangen alleszins gediend zijn bij 
samenwerking.

Amendement ingediend door Eluned Morgan en Catherine Stihler

Amendement 218
Artikel 6, punt 2), letter d bis) (nieuw)

d bis) samenwerking op het gebied van 
ondernemerschap en ontwikkeling van het 
MKB, ook binnen de toerismesector en op 
het terrein van cultuur, onderwijs en 
gezondheidszorg, en ondersteuning van 
duurzame gemeenschappen.

Or. en

Motivering

Dit zal bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon.
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Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 219
Artikel 6, punt 2), letter d ter) (nieuw)

d ter) vraagstukken inzake ruimtelijke 
ordening voor stad en platteland met een 
duidelijke transnationale dimensie zoals 
uiteengezet in het Europees Ruimtelijk 
Ontwikkelingsperspectief.

Or. en

Motivering

Deze onderwerpen zijn een essentieel onderdeel van het Europees Ruimtelijk 
Ontwikkelingsperspectief en een prioriteit, terwijl tevens belangrijke vorderingen zijn geboekt 
binnen de huidige programma's.

Amendement ingediend door Thijs Berman

Amendement 220
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, van de uitwisseling van 
ervaringen tussen regionale en plaatselijke
instanties en van het ontwikkelen van 
gezamenlijke projecten op één of meerdere 
beleidsterreinen, 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.

Or. nl

Motivering

We moeten de samenwerking meer verdiepen en een  goede manier daarvoor is  de 
ontwikkeling te stimuleren van gezamenlijke projecten op verschillende beleidsterreinen en 
niet te blijven bij het uitwisselen van ervaringen en het vormen van netwerken.      
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Amendement ingediend door Bastiaan Belder

Amendement 221
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, van de uitwisseling van 
ervaringen tussen regionale en plaatselijke 
instanties en van het gezamenlijk 
ontwikkelen en uitvoeren van projecten 
door verschillende regio’s, 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.

Or. nl

Motivering

Naast onderling overleg, ter versterking van de samenwerking, zal ook de gezamenlijke opzet 
en uitvoering van projecten bijdragen aan een verbeterd rendement van interregionale 
samenwerking. Deze acties mogen derhalve niet ontbreken. Zie ook am 7 van de rapporteur.

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 222
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 

3) ontwikkeling van interregionale 
samenwerking en 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 artikelen 8, 
9, 10 en 11 bedoelde thema’s centraal staan, 
met inbegrip van programma’s voor 
samenwerkingsnetwerken die de hele 
Gemeenschap betreffen en acties in verband 
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ontwikkelingstendensen in de Gemeenschap. met onderzoek, gegevensvergaring alsmede 
observatie en analyse van de 
ontwikkelingstendensen in de Gemeenschap.

Or. fr

Motivering

De interregionale samenwerking moet geïntegreerd worden in de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking".

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai en Bernard Poignant

Amendement 223
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) ontwikkeling de interregionale 
samenwerking en 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 artikelen 8, 
9, 10 en 11 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.

Or. fr

Motivering

Interregionale samenwerking moet mogelijk zijn in het kader van de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking", want als deze alleen maar onder het gemeenschappelijk beheer 
van de programma's van de doelstellingen 'Convergentie' en 'Regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid" valt kunnen regio's die niet in aanmerking komen 
voor subsidie uit hoofde van deze doelstellingen geen interregionale samenwerking opzetten. 
Deze interregionale samenwerking moet overigens ook mogelijk zijn voor 
plattelandsgebieden, visserijgebieden, gebieden met een natuurlijke handicap en ultraperifere 
regio's.
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Amendement ingediend door Catherine Stihler

Amendement 224
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 4, leden 4 en 5, 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.

Or. en

Motivering

De bestaande formulering is te restrictief.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 225
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 de in artikel 10 van 
Verordening (EG) nr. 1260/99 genoemde 
partners, waarbij de in artikel 5, leden 1 en 
2, en artikel 8 van de voorgestelde 
verordening 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.
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Or. de

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij en Markus Pieper

Amendement 226
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 en projectontwikkeling tussen 
regionale en plaatselijke instanties, waarbij 
de in artikel 5, leden 1 en 2, en artikelen 8, 
9, 10 en 11 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.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ter verduidelijking en onderstreept het belang van projectontwikkeling 
voor territoriale samenwerking.

Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy

Amendement 227
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 

3) ontwikkeling van interregionale 
samenwerking en 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 artikelen 8, 
9, 10 en 11 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 
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ontwikkelingstendensen in de Gemeenschap. observatie en analyse van de 
ontwikkelingstendensen in de Gemeenschap.

Or. fr

Motivering

De interregionale samenwerking moet geïntegreerd worden in de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking".

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 228
Artikel 7, letters a) en b)

a) BTW; schrappen
b) debetrente; b) debetrente en andere kosten of gelden 

met betrekking tot schulden, tenzij die 
schuld is veroorzaakt door vertraging ten 
gevolge van betalingen die de Commissie 
heeft opgeschort in afwachting van 
verduidelijking van de regels en vervolgens 
blijkt dat de twijfel van de Commissie 
ongegrond is;

Or. en

Motivering

Er zijn gevallen waarin de Commissie betalingen heeft opgeschort en zo projecten die in goed 
vertrouwen waren opgestart met schulden heeft opgezadeld. Indien de twijfel van de 
Commissie ongegrond blijkt moeten de projectdeelnemers niet gedwongen worden de rente 
van de schuld die zij niet door eigen toedoen hebben gekregen te dragen.

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski en Adam Jerzy Bielan

Amendement 229
Artikel 7

De volgende uitgaven komen niet voor steun 
uit het EFRO in aanmerking:

De volgende uitgaven komen niet voor steun 
uit het EFRO in aanmerking:

a) BTW; a) terugvorderbare BTW;

b) debetrente; b) debetrente;
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c) aankoop van grond voor een bedrag van 
meer dan 10% van de totale voor steun in 
aanmerking komende uitgaven van de 
betrokken concrete actie;

c) aankoop van grond voor een bedrag van 
meer dan 10% van de totale voor steun in 
aanmerking komende uitgaven van de 
betrokken concrete actie;

d) huisvesting; d) huisvesting, met uitzondering van sociale 
woningbouw en kosten voor gemeentelijke 
infrastructuur ten behoeve van locaties 
voor woningbouw;

e) ontmanteling van kerncentrales. e) ontmanteling van kerncentrales.

Or. pl

Amendement ingediend door Alain Hutchinson

Amendement 230
Artikel 7, letter d)

d) huisvesting; d) huisvesting, met uitzondering van 
uitgaven voor renovatie van sociale 
woningen;

Or. fr

Motivering

Uit de verordeningen blijkt dat duurzame ontwikkeling en vermindering van energiekosten 
deel uitmaken van de belangrijkste doelstellingen die de Commissie nastreeft in het kader van 
deze hervorming van de structuurfondsen.

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 231
Artikel 7

De volgende uitgaven komen niet voor steun 
uit het EFRO in aanmerking:

De volgende uitgaven komen niet voor steun 
uit het EFRO in aanmerking:

a) BTW; a) terugvorderbare BTW;
b) debetrente; b) debetrente;

c) aankoop van grond voor een bedrag van 
meer dan 10% van de totale voor steun in 
aanmerking komende uitgaven van de 
betrokken concrete actie;

c) aankoop van grond voor een bedrag van 
meer dan 10% van de totale voor steun in 
aanmerking komende uitgaven van de 
betrokken concrete actie;

d) huisvesting; d) de bouw van nieuwe huisvesting;
e) ontmanteling van kerncentrales. e) ontmanteling van kerncentrales.
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Or. en

Motivering

1. Als de BTW niet voor subsidiëring in aanmerking komt worden de werkelijke kosten van 
projecten die in het kader van structurele steun worden gelanceerd hoger. De stijgende kosten 
kunnen een werkelijk obstakel zijn voor de verwezenlijking van projecten, waardoor het 
absorptievermogen voor de structuurfondsen onder druk komt te staan (dit geldt met name 
voor de nieuwe lidstaten).

2. Het gebruik van het EFRO voor subsidiëring van uitgaven voor woningen om 
achtergestelde gebieden te saneren is zeer belangrijk voor de nieuwe lidstaten omdat 
daardoor ontwikkelingsdoelstellingen in het kader van stadsvernieuwingsprogramma's 
kunnen worden verwezenlijkt.

Amendement ingediend door Catherine Stihler

Amendement 232
Artikel 7, letter a)

a) BTW; a) terugvorderbare BTW;

Or. en

Motivering

Ten behoeve van de consistentie met de huidige praktijk en de voorgestelde behandeling van 
de BTW in het voorstel voor een verordening inzake het Europees Sociaal Fonds. Zo moet 
verzekerd worden dat echte BTW-kosten kunnen worden meegerekend als subsidiabele 
uitgaven.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij en Markus Pieper

Amendement 233
Artikel 7, letter a)

a) BTW; a) terugvorderbare BTW; 

Or. de

Motivering

Ten behoeve van de consistentie van de voorstellen voor de verordeningen is moet artikel 7 
van de EFRO-verordening overeenstemmen met de formulering van het voorstel voor een 
verordening inzake het Europees Sociaal Fonds.
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Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 234
Artikel 7, letter a)

a) BTW; a) terugvorderbare BTW; 

Or. en

Motivering

De BTW mogen niet algemeen worden uitgesloten van subsidie. Krachtens de bestaande 
regels is alleen terugvorderbare BTW uitgesloten. Instanties die projecten indienen en geen 
BTW afdragen, zoals lokale en regionale bestuursinstanties, zouden sterk benadeeld worden 
als de BTW een cruciaal onderdeel vormt van de kosten van het project. Bovendien is het 
redelijk deze subsidiabiliteitsregel af te stemmen op het voorstel voor de ESF-verordening, 
dat alleen terugvorderbare BTW van subsidie uitsluit.

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 235
Artikel 7, letter a)

a) BTW; a) terugvorderbare BTW;

Or. en

Motivering

Dit kan ervoor zorgen dat de vroegere en huidige praktijken in EFRO-programma's worden 
geconsolideerd. Deze bepaling zou tevens overeenkomen met de bepalingen van de ESF-
verordening en aldus onverklaarbare discrepanties binnen het Europees cohesiebeleid 
vermijden.

Amendement ingediend door Rolf Berend en Markus Pieper

Amendement 236
Artikel 7, letter a)

a) BTW; a) terugvorderbare BTW; 

Or. de
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Motivering

Ten behoeve van de consistentie van de voorstellen voor de verordeningen moet artikel 7 van 
de EFRO-verordening overeenstemmen met de formulering van het voorstel voor een 
verordening inzake het Europees Sociaal Fonds.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 237
Artikel 7, letter a)

a) BTW; schrappen 

Or. pt

Motivering

In de praktijk is gebleken dat BTW tot de subsidiabele uitgaven moet horen; tevens is dit 
noodzakelijk vanwege de coördinatie met de voorstellen voor de toekomstige verordening 
inzake het Europees Sociaal Fonds.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 238
Artikel 7, letter c)

c) aankoop van grond voor een bedrag van 
meer dan 10% van de totale voor steun in 
aanmerking komende uitgaven van de 
betrokken concrete actie;

c) aankoop van grond voor een bedrag van 
meer dan 20% van de totale voor steun in 
aanmerking komende uitgaven van de 
betrokken concrete actie;

Or. en

Motivering

Het verdient de voorkeur het huidige percentage van 20% te handhaven voor de nodige 
flexibiliteit.

Amendement ingediend door Alfonso Andria

Amendement 239
Artikel 7, letter c)

c) aankoop van grond voor een bedrag van 
meer dan 10% van de totale voor steun in 
aanmerking komende uitgaven van de 
betrokken concrete actie;

c) aankoop van grond voor een bedrag van 
meer dan 15% van de totale voor steun in 
aanmerking komende uitgaven van de 
betrokken concrete actie;

Or. it
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Motivering

Indien de uitgaven voor de aankoop van grond beperkt worden tot 10%, zijn projecten in 
bepaalde gevallen niet uitvoerbaar. Mits strenge controle wordt uitgeoefend, zou een ruimere 
marge toegepast moeten worden voor deze uitgaven, die in totaal niet hoger dan 15% van het 
bedrag dat is uitgetrokken voor het project mogen bedragen.

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 240
Artikel 7, letter d)

d) huisvesting; d) huisvesting, met een aantal  
uitzonderingen, waaronder bepaalde 
categorieën sociaal relevante projecten 
zoals de renovatie, sloop en vervanging van 
woningen in permanent openbaar 
eigendom (waarbij dit openbaar eigendom 
voor een periode van tenminste nog eens 10 
jaar wordt gewaarborgd) in 
achterstandsgebieden; 

Or. en

Motivering

Dat uitgaven voor de bouw of renovatie van woningen voor specifieke sociaal kwetsbare 
categorieën in aanmerking komen voor subsidie lijkt te beantwoorden aan de sociale 
doelstellingen van de cohesie. Het uitgangspunt hier is dat aan huisvesting gerelateerde 
problemen bij een verkeerde aanpak leiden tot ernstige economische. ecologische en sociale 
problemen.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 241
Artikel 7, letter d)

d) huisvesting; d) huisvesting, met uitzondering van 
maatregelen gericht op verbetering van 
efficiënt energiegebruik van prefab 
woningen in stadswijken, voor een bedrag 
niet hoger dan 10% van de totale 
subsidiabele uitgaven voor het betreffende 
operationele programma; 

Or. en
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Motivering

Milieuproblemen van stadsgebieden hangen nauw samen met de geringe energie-efficiënte 
van prefab woningen in in verval geraakte stadswijken. Om dit probleem aan te pakken zou 
het nuttig zijn als er een mogelijkheid was subsidies uit het EFRO te gebruiken.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 242
Artikel 7, letter d)

d) huisvesting; d) huisvesting, met uitzondering van 
maatregelen gericht op duurzame renovatie 
van prefab woningen in stadswijken, voor 
een bedrag niet hoger dan 10% van de 
totale subsidiabele uitgaven voor het 
betreffende operationele programma; 

Or. en

Motivering

Prefab woningen vormen een ernstig probleem dat niet ophoudt bij de grenzen van 
afzonderlijke lidstaten. Communautaire bijstand is noodzakelijk om oplossingen te brengen 
en verdergaande verwaarlozing te voorkomen, die zou leiden tot een concentratie van sociale 
en ecologische problemen in deze specifieke stadswijken. De slechte toestand van deze 
woningen is een Europees probleem dat een Europese oplossing vergt. Het is onmogelijk voor 
landen en gemeentes dit probleem in hun eentje aan te pakken. Cofinanciering uit het EFRO 
zou hier zeer nuttig zijn.

Amendement ingediend door Oldřich Vlasák

Amendement 243
Artikel 7, letter d)

d) huisvesting; d) huisvesting, met uitzondering van de 
renovatie van prefab woningwijken; 

Or. en

Motivering

Renovatie van prefab woningwijken is de belangrijkste uitdaging voor vele steden in de hele 
Europese Unie. Deze verloederende wijken trekken criminaliteit aan en vergroten het gevaar 
op maatschappelijke uitsluiting. Daarnaast verbruiken ze veel energie, en veroorzaken zo 
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milieuproblemen en inefficiënt energiegebruik. Deze uitdaging en risicopreventie moeten op 
Europees niveau worden aangepakt.

Amendement ingediend door Salvatore Tatarella

Amendement 244
Artikel 7, letter d bis) (nieuw)

d bis) bouw van nieuwe wooneenheden;

Or. it

Motivering

Bovenstaande verduidelijking is noodzakelijk daar woningbouw die niet bedoeld is om het 
aantal woningen uit te breiden, zoals bijvoorbeeld bij renovatieprojecten, kan worden gedekt 
door uitgaven die in aanmerking komen voor financiering uit het EFRO.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 245
Artikel 8

Stedelijke dimensie schrappen
1. Wat de acties op het gebied van 
stadsvernieuwing als bedoeld in artikel 25, 
lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, onder b) 
van Verordening (EG) nr. (…) betreft, 
steunt het EFRO de ontwikkeling van 
participatieve en geïntegreerde strategieën 
om de sterke concentratie van 
economische, ecologische en 
maatschappelijke problemen waarmee 
stedelijke agglomeraties te kampen hebben, 
aan te pakken.
Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
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alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
demografische structuren.
2. In afwijking van artikel 33, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. (…) wordt de 
EFRO-financiering van maatregelen in het 
kader van de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid” binnen de werkingssfeer 
van Verordening (EG) nr. (…) betreffende 
het Europees Sociaal Fonds, verhoogd tot 
10% van de betrokken prioriteit. 

Or. en

Motivering

De algemene verordening bevat reeds de bepaling dat de structuurfondsen het 
concurrentievermogen van stedelijke gebieden (en plattelandsgebieden) moeten bevorderen. 
Elke regio is verschillend en het zou aan de regio's overgelaten moeten worden te beslissen 
wat voor hen toepasselijk is.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 246
Artikel 8, lid 1

1. Wat de acties op het gebied van 
stadsvernieuwing als bedoeld in artikel 25, 
lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, onder b) 
van Verordening (EG) nr. (…) betreft, steunt 
het EFRO de ontwikkeling van 
participatieve en geïntegreerde strategieën 
om de sterke concentratie van economische, 
ecologische en maatschappelijke problemen 
waarmee stedelijke agglomeraties te kampen 
hebben, aan te pakken.

1. Wat de acties op het gebied van 
duurzame stadontwikkeling als bedoeld in 
artikel 25, lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, 
onder b) van Verordening (EG) nr. (…), 
alsmede in de artikelen 4 en 5 van de 
onderhavige verordening betreft, steunt het 
EFRO de ontwikkeling van participatieve en 
geïntegreerde strategieën om de sterke 
concentratie van economische, ecologische 
en maatschappelijke problemen waarmee 
stedelijke agglomeraties en middelgrote en 
kleine steden met een centrale functie te 
kampen hebben, aan te pakken.

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 
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historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
demografische structuren.

historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, en verdere, in artikel 4 of 5 
van de onderhavige verordening genoemde 
maatregelen, op basis van een geïntegreerd 
concept, waarbij rekening wordt gehouden 
met de veranderende demografische 
structuren.

Or. de

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 247
Artikel 8, lid 1

1. Wat de acties op het gebied van 
stadsvernieuwing als bedoeld in artikel 25, 
lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, onder b) 
van Verordening (EG) nr. (…) betreft, steunt 
het EFRO de ontwikkeling van 
participatieve en geïntegreerde strategieën 
om de sterke concentratie van economische, 
ecologische en maatschappelijke problemen 
waarmee stedelijke agglomeraties te kampen 
hebben, aan te pakken.

1. Wat de acties op het gebied van 
duurzame stadsontwikkeling als bedoeld in 
artikel 25, lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, 
onder b) van Verordening (EG) nr. (…) 
betreft, steunt het EFRO de ontwikkeling 
van participatieve en geïntegreerde 
strategieën om een duurzame groei te 
versterken en de sterke concentratie van 
economische, ecologische en 
maatschappelijke problemen waarmee 
stedelijke agglomeraties te kampen hebben, 
aan te pakken.

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
demografische structuren.

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van innovatie en de 
kenniseconomie, het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
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demografische structuren.

Or. fr

Motivering

Er is sprake van de kenniseconomie.

Amendement ingediend door Richard Howitt, Catherine Stihler en Iratxe García Pérez

Amendement 248
Artikel 8, lid 1

1. Wat de acties op het gebied van 
stadsvernieuwing als bedoeld in artikel 25, 
lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, onder b) 
van Verordening (EG) nr. (…) betreft, steunt 
het EFRO de ontwikkeling van 
participatieve en geïntegreerde strategieën 
om de sterke concentratie van economische, 
ecologische en maatschappelijke problemen 
waarmee stedelijke agglomeraties te kampen 
hebben, aan te pakken.

1. Wat de acties op het gebied van 
stadsvernieuwing als bedoeld in artikel 25, 
lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, onder b) 
van Verordening (EG) nr. (…) betreft, steunt 
het EFRO de ontwikkeling van 
participatieve en geïntegreerde strategieën 
om de sterke concentratie van economische, 
ecologische en maatschappelijke problemen 
waarmee stedelijke agglomeraties te kampen 
hebben, aan te pakken, alsook de eliminatie 
van obstakels voor de toegang voor mensen 
met een handicap in de stedelijk omgeving, 
en hanteert de eis dat stedelijke 
ontwikkelingsprojecten waaraan het EFRO 
financiering toekent, moeten voldoen aan 
toegankelijkheidscriteria.

Or. en

Motivering

Stadsvernieuwing kan alleen slagen indien bij stedelijk beleid en stadsplanning rekening 
wordt gehouden met sociaal benadeelde groepen. Met name stadsontwikkeling moet expliciet 
het belang erkennen van bevordering van een voor mensen met een handicap toegankelijke 
stedelijke omgeving.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 249
Artikel 8, lid 1, alinea 1

1. Wat de acties op het gebied van 1. Wat de acties op het gebied van 
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stadsvernieuwing als bedoeld in artikel 25, 
lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, onder b) 
van Verordening (EG) nr. (…) betreft, steunt 
het EFRO de ontwikkeling van 
participatieve en geïntegreerde strategieën 
om de sterke concentratie van economische, 
ecologische en maatschappelijke problemen 
waarmee stedelijke agglomeraties te kampen 
hebben, aan te pakken.

stadsvernieuwing als bedoeld in artikel 25, 
lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, onder b) 
van Verordening (EG) nr. (…) betreft, steunt 
het EFRO:
- de ontwikkeling van participatieve en 
geïntegreerde strategieën om de sterke 
concentratie van economische, ecologische 
en maatschappelijke problemen waarmee 
stedelijke agglomeraties te kampen hebben, 
aan te pakken;

- steunt de eliminatie van obstakels voor de 
toegang voor mensen met een handicap in 
het stedelijk milieu en hanteert de eis dat 
stedelijke ontwikkelingsprojecten waaraan 
het EFRO financiering toekent, moeten 
voldoen aan toegankelijkheidscriteria.

Or. en

Motivering

Stadsvernieuwing kan alleen slagen indien bij stedelijk beleid en stadsplanning rekening 
wordt gehouden met sociaal benadeelde groepen. Met name stadsontwikkeling moet expliciet 
het belang erkennen van bevordering van een voor mensen met een handicap toegankelijk 
stedelijk milieu.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 250
Artikel 8, lid 1, alinea 2

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
demografische structuren.

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de verbetering 
van een efficiënt energiegebruik van prefab 
huizen in stadswijken, de herinrichting van 
oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
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demografische structuren.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 7, sub d). Gezien het belang van een efficiënter energieverbruik 
voor het milieuaspect van stadsontwikkeling moet dit soort maatregelen expliciet worden 
genoemd.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 251
Artikel 8, lid 1, alinea 2

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
demografische structuren.

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, maatregelen 
gericht op duurzame renovatie van prefab 
woningen in stadwijken, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
demografische structuren.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 7, sub d).

Amendement ingediend door Adriana Poli Bortone

Amendement 252
Artikel 8, lid 1, alinea 2

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 



PE 357.528v01-00 128/167 AM\562438NL.doc

NL

bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
demografische structuren.

bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed, en herstel 
van in verval geraakte stadsgebieden
worden gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid, het milieu en 
de ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
demografische structuren. 

Or. it

Motivering

Herstel van in verval geraakte stedelijke gebieden en bescherming van het milieu verdienen 
specifieke aandacht in het kader van de stedelijke dimensie, in overeenstemming met de 
strategieën van Lissabon en Göteborg..

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 253
Artikel 8, lid 1

1. Wat de acties op het gebied van 
stadsvernieuwing als bedoeld in artikel 25, 
lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, onder b) 
van Verordening (EG) nr. (…) betreft, steunt 
het EFRO de ontwikkeling van 
participatieve en geïntegreerde strategieën 
om de sterke concentratie van economische, 
ecologische en maatschappelijke problemen 
waarmee stedelijke agglomeraties te
kampen hebben, aan te pakken.

1. Wat de acties op het gebied van 
duurzame stadsontwikkeling als bedoeld in 
artikel 25, lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, 
onder b) van Verordening (EG) nr. (…) 
betreft, steunt het EFRO de ontwikkeling 
van participatieve en geïntegreerde 
strategieën om de duurzame groei te 
versterken en de sterke concentratie van 
economische, ecologische en 
maatschappelijke problemen in stedelijke 
agglomeraties aan te pakken.

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed, alsook de 
ontwikkeling van de culturele 
infrastructuur en culturele diensten worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van innovatie en de 
kenniseconomie, het ondernemerschap, de 
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de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
demografische structuren.

plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
demografische structuren.

Or. en

Motivering

Investeringen in infrastructuur voor sport en culturele diensten hebben een aanmerkelijke 
invloed op de sociale en economische situatie in de regio. Zo worden nieuwe mogelijkheden 
voor banen en toeristische attracties gecreëerd, en de kwaliteit van het bestaan van de 
plaatselijke bevolking wordt verbeterd. Daarom is het belangrijk het culturele aspect in dit 
artikel op te nemen.

Amendement ingediend door Arlene McCarthy

Amendement 254
Artikel 8, lid 1, alinea 1

1. Wat de acties op het gebied van 
stadsvernieuwing als bedoeld in artikel 25, 
lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, onder b) 
van Verordening (EG) nr. (…) betreft, steunt 
het EFRO de ontwikkeling van 
participatieve en geïntegreerde strategieën 
om de sterke concentratie van economische, 
ecologische en maatschappelijke problemen 
waarmee stedelijke agglomeraties te 
kampen hebben, aan te pakken.

1. Wat de acties op het gebied van 
duurzame stadsontwikkeling als bedoeld in 
artikel 25, lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, 
onder b) van Verordening (EG) nr. (…) 
betreft, steunt het EFRO de ontwikkeling 
van participatieve en geïntegreerde 
strategieën om de duurzame groei te 
versterken en de sterke concentratie van 
economische, ecologische en 
maatschappelijke problemen in stedelijke 
agglomeraties aan te pakken.

Or. en

Motivering

Gezien de cruciale rol van stedelijke gebieden voor de regionale ontwikkeling is het 
belangrijk voor de doeltreffendheid van het cohesiebeleid en de bijdrage hiervan aan de 
doelstellingen van Lissabon en Göteborg, dat structurele financiering meer expliciet 
gekoppeld wordt aan de stedelijke behoeften en het stedelijk potentieel  in de regio's. Dit kan 
bereikt worden door invoering van duurzame acties voor stedelijke ontwikkeling die 
maatregelen voor stadsvernieuwing moeten inhouden maar tegelijk verder moeten gaan dan 
dat.
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Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 255
Artikel 8, lid 1

1. Wat de acties op het gebied van 
stadsvernieuwing als bedoeld in artikel 25, 
lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, onder b) 
van Verordening (EG) nr. (…) betreft, steunt 
het EFRO de ontwikkeling van 
participatieve en geïntegreerde strategieën 
om de sterke concentratie van economische, 
ecologische en maatschappelijke problemen 
waarmee stedelijke agglomeraties te 
kampen hebben, aan te pakken.

1. Wat de acties op het gebied van 
duurzame stadsontwikkeling als bedoeld in 
artikel 25, lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, 
onder b) van Verordening (EG) nr. (…) 
betreft, steunt het EFRO de ontwikkeling 
van participatieve en geïntegreerde 
strategieën om de duurzame groei te 
versterken en de sterke concentratie van 
economische, ecologische en 
maatschappelijke problemen in stedelijke 
agglomeraties aan te pakken.

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
demografische structuren.

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke en woonomgeving, de 
herinrichting van oude industrieterreinen, 
alsmede de bescherming en ontwikkeling 
van het historisch en cultureel erfgoed 
worden gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van innovatie en de 
kenniseconomie, het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
demografische structuren.

Or. el

Motivering

In veel gevallen is de woonomgeving, die met positieve effecten ontwikkeld had kunnen 
worden, in verval geraakt ten gevolge van een complex geheel van problemen waarmee 
bepaalde gebieden geconfronteerd worden. Nieuwe ontwikkeling van deze gebieden is 
noodzakelijk, waar 'vernieuwing' zou impliceren dat er geen behoefte is aan nieuwe 
infrastructuurprojecten of waar het karakter van het gebied zou worden hersteld.
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Amendement ingediend door Richard Howitt, Catherine Stihler en Eluned Morgan

Amendement 256
Artikel 8, lid 1, alinea 1

1. Wat de acties op het gebied van 
stadsvernieuwing als bedoeld in artikel 25, 
lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, onder b) 
van Verordening (EG) nr. (…) betreft, steunt 
het EFRO de ontwikkeling van 
participatieve en geïntegreerde strategieën 
om de sterke concentratie van economische, 
ecologische en maatschappelijke problemen 
waarmee stedelijke agglomeraties te 
kampen hebben, aan te pakken.

1. Wat de acties op het gebied van 
stadsvernieuwing als bedoeld in artikel 25, 
lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, onder b) 
van Verordening (EG) nr. (…) betreft, steunt 
het EFRO de ontwikkeling van 
participatieve en geïntegreerde strategieën 
om de sterke concentratie van economische, 
ecologische en maatschappelijke problemen 
waarmee stedelijke gebieden te kampen 
hebben, aan te pakken.

Or. en

Motivering

Economische, ecologische en sociale problemen moeten worden aangepakt in alle stedelijke 
gebieden, en niet alleen in stedelijke agglomeraties.

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 257
Artikel 8, lid 1, alinea 2

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
demografische structuren.

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, nieuw herstel van 
de gebouwde omgeving met inbegrip van 
renovatie, sloop en vervanging van 
woningen in permanent openbaar 
eigendom (waarbij dit openbaar eigendom 
voor een periode van tenminste nog eens 10 
jaar wordt gewaarborgd), verbetering van 
de omgeving rond gebouwen, projecten 
voor efficiënt energieverbruik en duurzame 
energiebronnen in achtergestelde 
stadsgebieden, de herinrichting van oude 
industrieterreinen, alsmede de bescherming 
en ontwikkeling van het historisch en 
cultureel erfgoed worden gecombineerd met 
maatregelen ter bevordering van innovatie 
en de kennissamenleving, het 
ondernemerschap, de plaatselijke 
werkgelegenheid en de ontwikkeling van de 
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gemeenschappen, alsmede met het verlenen 
van diensten aan de bevolking, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
veranderende demografische structuren.

Or. en

Motivering

Het belang van de huisvestingssector in de context van stadssanering is groter in de nieuwe 
lidstaten dan in de oude lidstaten, daar sloop, vervanging en renovatie van laagwaardige 
woningen een centrale kwestie vormt. In feite kan geen enkel saneringsprogramma goede 
resultaten afwerpen zonder een serieuze herstructurering van het huizenbestand. Het tweede 
deel van het amendement beoogt bevordering van de doelstellingen van Lissabon.

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez en Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Amendement 258
Artikel 8, lid 1, alinea 2

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende
demografische structuren.

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
demografische structuren en de duurzame 
mobiliteit.

Or. es

Amendement ingediend door Alfonso Andria

Amendement 259
Artikel 8, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Het EFRO draagt onder meer bij aan 
de eliminatie van architectonische 
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obstakels zodat personen met een handicap 
toegang hebben tot en gebruik kunnen 
maken van plaatsen met kunstwerken, 
musea en tentoonstellingsruimtes.

Or. it

Motivering

Eliminatie van architectonische obstakels, en algemene voorwaarden inzake toegankelijkheid 
ten behoeve van personen met een handicap, die ook gelden voor recreatiezones, moeten 
worden opgenomen in de lijst van specifieke doelen van het EFRO, aangezien dit beantwoordt 
aan de beginselen en waarden waarop de Unie is gebaseerd.

Amendement ingediend door Salvatore Tatarella

Amendement 260
Artikel 8, lid 1, alinea 2

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de
bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
demografische structuren.

Daarbij zijn de activiteiten gericht op 
verbetering van de stedelijke omgeving, 
door herinrichting van oude 
industrieterreinen, alsmede bescherming en 
ontwikkeling van het historisch en cultureel 
erfgoed, waarbij ook adequate maatregelen 
worden genomen ter bevordering van het 
ondernemerschap, de plaatselijke 
werkgelegenheid en de ontwikkeling van 
lokale leefwijzen, alsmede voor het opzetten
van diensten aan de burgers, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
veranderende demografische structuren. 

Or. it

Motivering

De tweede alinea van artikel 8, lid 1 is geherformuleerd om duidelijk te maken dat de 
genoemde strategieën voor een deel betrekking kunnen hebben op een scala van problemen 
en bedoeld zijn om de omgeving in het algemeen te verbeteren.

Amendement ingediend door Arlene McCarthy

Amendement 261
Artikel 8, lid 2
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2. In afwijking van artikel 33, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. (…) wordt de 
EFRO-financiering van maatregelen in het 
kader van de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” 
binnen de werkingssfeer van Verordening 
(EG) nr. (…) betreffende het Europees 
Sociaal Fonds, verhoogd tot 10% van de 
betrokken prioriteit. 

2. In afwijking van artikel 33, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. (…) wordt de 
EFRO-financiering van maatregelen in het 
kader van de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” 
binnen de werkingssfeer van Verordening 
(EG) nr. (…) betreffende het Europees 
Sociaal Fonds, verhoogd tot een maximum 
van 20% van de betrokken prioriteit. 

Or. en

Motivering

Het EFRO zou, vanuit de positieve ervaringen met het communautair initiatief URBAN, de 
mogelijkheid moeten hebben ESF-achtige maatregelen in stedelijke gebieden tot 20% te 
financieren, zodat stedelijke gebieden op een meer flexibele wijze adequate maatregelen voor 
de aanpak van plaatselijke problemen kunnen ontwerpen.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 262
Artikel 8, lid 2

2. In afwijking van artikel 33, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. (…) wordt de 
EFRO-financiering van maatregelen in het 
kader van de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” 
binnen de werkingssfeer van Verordening 
(EG) nr. (…) betreffende het Europees 
Sociaal Fonds, verhoogd tot 10% van de 
betrokken prioriteit. 

2. In afwijking van artikel 33, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. (…) wordt de 
EFRO-financiering van maatregelen in het 
kader van de convergentiedoelstelling en de 
doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” 
binnen de werkingssfeer van Verordening 
(EG) nr. (…) betreffende het Europees 
Sociaal Fonds, verhoogd tot 20% van de 
betrokken prioriteit. 

Or. en

Motivering

Grotere financiële bijstand uit het EFRO moet mogelijk zijn indien nodig voor een 
bevredigende uitvoering van project die binnen het operationele programma van het ESF 
vallen. Bovendien is er geen relevante reden om deze bepaling te beperken tot de doelstelling 
“regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid", aangezien vele operaties die mede 
gefinancierd worden uit het Europees Sociaal Fonds binnen de convergentiedoelstelling 
vallen. Daarom wordt voorgesteld de mogelijkheid ook voor de convergentiedoelstelling te 
scheppen.



AM\562438NL.doc 135/167 PE 357.528v01-00

NL

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 263
Artikel 9

Plattelandsgebieden en van de visserij 
afhankelijke gebieden

schrappen

De lidstaten en de regio’s zien toe op de 
complementariteit en de consistentie 
tussen, enerzijds, de maatregelen die 
worden medegefinancierd uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in het 
kader van Verordening (EG) nr. (…) en de 
acties die worden medegefinancierd uit het 
Europees Visserijfonds (EVF) in het kader 
van Verordening (EG) nr. (…) en, 
anderzijds, de programma’s die worden 
medegefinancierd uit het EFRO. 
De EFRO-bijstandsverlening in 
plattelandsgebieden en in van de visserij 
afhankelijke gebieden wordt 
geconcentreerd op de economische 
diversificatie van die gebieden, met name:
1) infrastructuur ter verbetering van de 
toegankelijkheid;
2) versnelling van de uitrol van 
telecommunicatienetwerken en -diensten in 
plattelandsgebieden;
3) ontwikkeling van nieuwe economische 
activiteiten buiten de sectoren landbouw en 
visserij;
4) versterking van de banden tussen 
stedelijke gebieden en plattelandsgebieden;
5) ontwikkeling van het toerisme en van de 
plattelandsvoorzieningen.
De lidstaten en de regio’s zien toe op de 
complementariteit en de consistentie 
tussen, enerzijds, de acties die worden 
medegefinancierd uit het ELFPO en die 
welke worden medegefinancierd uit het 
EVF en, anderzijds, de acties die worden 
medegefinancierd uit het EFRO. Daartoe 
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stellen de lidstaten, voor wat de acties in het 
kader van de punten 1), 3) en 5) betreft, bij 
de voorbereiding van de operationele 
programma’s duidelijke 
afbakeningscriteria vast voor, enerzijds, de 
acties die door het EFRO moeten worden 
gesteund op grond van dit artikel, en, 
anderzijds, de acties die door het ELFPO 
moeten worden gesteund op grond van 
artikel 49, lid 1), onder a), b) en i), van 
Verordening (EG) nr. (…), voor 
plattelandsgebieden, of door het EVF op 
grond van artikel (…) van Verordening 
(EG) nr. (…) voor van de visserij 
afhankelijke gebieden.

Or. en

Motivering

Elke regio is verschillend en het moet aan de regio's worden overgelaten te beslissen welke 
prioriteiten op hen van toepassing zijn.

Amendement ingediend door Alyn Smith

Amendement 264
Artikel 9, alinea 1

De lidstaten en de regio’s zien toe op de 
complementariteit en de consistentie tussen, 
enerzijds, de maatregelen die worden 
medegefinancierd uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in het 
kader van Verordening (EG) nr. (…) en de 
acties die worden medegefinancierd uit het 
Europees Visserijfonds (EVF) in het kader 
van Verordening (EG) nr. (…) en, 
anderzijds, de programma’s die worden 
medegefinancierd uit het EFRO. 

De lidstaten en de regionale en lokale 
bestuursinstanties zien toe op de 
complementariteit en de consistentie tussen, 
enerzijds, de maatregelen die worden 
medegefinancierd uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in het 
kader van Verordening (EG) nr. (…) en de 
acties die worden medegefinancierd uit het 
Europees Visserijfonds (EVF) in het kader 
van Verordening (EG) nr. (…) en, 
anderzijds, de programma’s die worden 
medegefinancierd uit het EFRO. 

Or. en
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Amendement ingediend door Richard Howitt en Catherine Stihler

Amendement 265
Artikel 9, alinea 2

De EFRO-bijstandsverlening in 
plattelandsgebieden en in van de visserij 
afhankelijke gebieden wordt geconcentreerd 
op de economische diversificatie van die 
gebieden, met name:

De EFRO-bijstandsverlening in 
plattelandsgebieden en in van de visserij 
afhankelijke gebieden wordt geconcentreerd 
op maatregelen voor de aanpak van 
economische, ecologische en sociale 
problemen in die gebieden en de noodzaak 
diversificatiemaatregelen te ontwikkelen, 
met name:

1) infrastructuur ter verbetering van de 
toegankelijkheid;

1) infrastructuur ter verbetering van de 
toegankelijkheid;

2) versnelling van de uitrol van 
telecommunicatienetwerken en -diensten in 
plattelandsgebieden;

2) versnelling van de uitrol van 
telecommunicatienetwerken en -diensten in 
plattelandsgebieden;

3) ontwikkeling van nieuwe economische 
activiteiten buiten de sectoren landbouw en 
visserij;

3) ontwikkeling van nieuwe economische 
activiteiten buiten de sectoren landbouw en 
visserij;

4) versterking van de banden tussen 
stedelijke gebieden en plattelandsgebieden;

4) versterking van de banden tussen 
stedelijke gebieden en plattelandsgebieden;

5) ontwikkeling van het toerisme en van de 
plattelandsvoorzieningen.

5) ontwikkeling van het toerisme en van de 
plattelandsvoorzieningen.

6) stimulering van ondernemerschap en 
maatregelen ter bevordering van de 
plaatselijke werkgelegenheid;
7) gemeenschapsontwikkeling.

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 266
Artikel 9, alinea 2, punt 1) t/m 5) en alinea 3

1) infrastructuur ter verbetering van de 
toegankelijkheid;

1) infrastructuur ter verbetering van de 
toegankelijkheid en ter vergroting van de 
aantrekkelijkheid van de regio;

2) versnelling van de uitrol van 
telecommunicatienetwerken en -diensten in 
plattelandsgebieden;

2) versnelling van de uitrol van 
telecommunicatienetwerken en -diensten in 
plattelandsgebieden en het scheppen van 
arbeidsplaatsen van hoge kwaliteit buiten 
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de agrarische en visserijsector;
3) ontwikkeling van nieuwe economische 
activiteiten buiten de sectoren landbouw en 
visserij;

3) ontwikkeling van nieuwe economische 
activiteiten, in het bijzonder de bevordering 
van het MKB, ambachtelijke bedrijven en 
de oprichting van bedrijven buiten de 
sectoren landbouw en visserij;

3bis) ontwikkeling van opleidings- en 
onderzoeksinstellingen in 
plattelandsgebieden met uitzondering van 
door het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
gefinancierde maatregelen;

4) versterking van de banden tussen 
stedelijke gebieden en plattelandsgebieden;

4) versterking van de banden tussen 
stedelijke gebieden en plattelandsgebieden;

4bis) verbetering van de kwaliteit van 
culturele instellingen en het culturele 
leven;

5) ontwikkeling van het toerisme en van de 
plattelandsvoorzieningen.

5) ontwikkeling van het toerisme en van de 
plattelandsvoorzieningen.

De lidstaten en de regio’s zien toe op de 
complementariteit en de consistentie tussen, 
enerzijds, de acties die worden 
medegefinancierd uit het ELFPO en die 
welke worden medegefinancierd uit het EVF 
en, anderzijds, de acties die worden 
medegefinancierd uit het EFRO. Daartoe 
stellen de lidstaten, voor wat de acties in het 
kader van de punten 1), 3) en 5) betreft, bij 
de voorbereiding van de operationele 
programma’s duidelijke afbakeningscriteria 
vast voor, enerzijds, de acties die door het 
EFRO moeten worden gesteund op grond 
van dit artikel, en, anderzijds, de acties die 
door het ELFPO moeten worden gesteund 
op grond van artikel 49, lid 1), onder a), b) 
en i), van Verordening (EG) nr. (…), voor 
plattelandsgebieden, of door het EVF op 
grond van artikel (…) van Verordening (EG) 
nr. (…) voor van de visserij afhankelijke 
gebieden.

De lidstaten en de regio’s zien toe, in het 
kader van het nationale strategische 
kaderplan, op de complementariteit en de 
consistentie tussen, enerzijds, de acties die 
worden medegefinancierd uit het ELFPO en 
die welke worden medegefinancierd uit het 
EVF en, anderzijds, de acties die worden 
medegefinancierd uit het EFRO. Daartoe 
stellen de lidstaten, voor wat de acties in het 
kader van de punten 1), 3) en 5) betreft, bij 
de voorbereiding van de operationele 
programma’s duidelijke afbakeningscriteria 
vast voor, enerzijds, de acties die door het 
EFRO moeten worden gesteund op grond 
van dit artikel, en, anderzijds, de acties die 
door het ELFPO moeten worden gesteund 
op grond van artikel 49, lid 1), onder a), b) 
en i), van Verordening (EG) nr. (…), voor 
plattelandsgebieden, of door het EVF op 
grond van artikel (…) van Verordening (EG) 
nr. (…) voor van de visserij afhankelijke 
gebieden. Deze afbakening is van 
technische aard en mag niet nadelig zijn 
voor een gelijkmatige geïntegreerde 
ontwikkeling.

Or. de
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Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 267
Artikel 9, alinea 2, inleidende formule

De EFRO-bijstandsverlening in 
plattelandsgebieden en in van de visserij 
afhankelijke gebieden wordt geconcentreerd 
op de economische diversificatie van die 
gebieden, met name:

De EFRO-bijstandsverlening in 
plattelandsgebieden en in van de visserij 
afhankelijke gebieden wordt in 
overeenstemming met het 
duurzaamheidsprincipe geconcentreerd op 
de economische diversificatie van die 
gebieden, met name:

Or. pt

Motivering

Conclusies van de Europese Raad van Gotenborg van 15 en 16 juni 2001.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 268
Artikel 9, alinea 2, punt 5)

5) ontwikkeling van het toerisme en van de 
plattelandsvoorzieningen.

5) duurzame ontwikkeling van het toerisme 
en van de plattelandsvoorzieningen.

Or. pt

Motivering

Conclusies van de Europese Raad van Gotenborg van 15 en 16 juni 2001.

Amendement ingediend door Alyn Smith

Amendement 269
Artikel 9, alinea 3

De lidstaten en de regio’s zien toe op de 
complementariteit en de consistentie tussen, 
enerzijds, de acties die worden 
medegefinancierd uit het ELFPO en die 
welke worden medegefinancierd uit het EVF 
en, anderzijds, de acties die worden 
medegefinancierd uit het EFRO. Daartoe 
stellen de lidstaten, voor wat de acties in het 
kader van de punten 1), 3) en 5) betreft, bij 
de voorbereiding van de operationele 
programma’s duidelijke afbakeningscriteria 

De lidstaten en de regionale en lokale 
bestuursinstanties zien toe op de 
complementariteit en de consistentie tussen, 
enerzijds, de acties die worden 
medegefinancierd uit het ELFPO en die 
welke worden medegefinancierd uit het EVF 
en, anderzijds, de acties die worden 
medegefinancierd uit het EFRO. Daartoe 
stellen de lidstaten, voor wat de acties in het 
kader van de punten 1), 3) en 5) betreft, bij 
de voorbereiding van de operationele 
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vast voor, enerzijds, de acties die door het 
EFRO moeten worden gesteund op grond 
van dit artikel, en, anderzijds, de acties die 
door het ELFPO moeten worden gesteund 
op grond van artikel 49, lid 1), onder a), b) 
en i), van Verordening (EG) nr. (…), voor 
plattelandsgebieden, of door het EVF op 
grond van artikel (…) van Verordening (EG) 
nr. (…) voor van de visserij afhankelijke 
gebieden.

programma’s duidelijke afbakeningscriteria 
vast voor, enerzijds, de acties die door het 
EFRO moeten worden gesteund op grond 
van dit artikel, en, anderzijds, de acties die 
door het ELFPO moeten worden gesteund 
op grond van artikel 49, lid 1), onder a), b) 
en i), van Verordening (EG) nr. (…), voor 
plattelandsgebieden, of door het EVF op 
grond van artikel (…) van Verordening (EG) 
nr. (…) voor van de visserij afhankelijke 
gebieden.

Or. en

Amendement ingediend door Brigitte Douay en Bernadette Bourzai

Amendement 270
Artikel 9, alinea 2, punt 3)

3) ontwikkeling van nieuwe economische 
activiteiten buiten de sectoren landbouw en 
visserij;

3) ontwikkeling van nieuwe economische 
activiteiten buiten de sectoren landbouw en 
visserij, met name de oprichting, doorstart 
en ontwikkeling van kleine en zeer kleine 
bedrijven en ambachtelijke bedrijven;

Or. fr

Motivering

Steun aan bedrijven is een belangrijke maatregel voor ontwikkeling van het platteland; 
microbedrijven spelen een grote rol in het scheppen van werkgelegenheid.

Amendement ingediend door Alyn Smith

Amendement 271
Artikel 9, alinea 2, punt 5)

5) ontwikkeling van het toerisme en van de
plattelandsvoorzieningen.

5) ontwikkeling van duurzame vormen van
toerisme en van plattelandsvoorzieningen.

Or. en

Amendement ingediend door Catherine Stihler

Amendement 272
Artikel 9, alinea 2, punt 5)
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5) ontwikkeling van het toerisme en van de
plattelandsvoorzieningen.

5) ontwikkeling van duurzaam toerisme en 
van plattelandsvoorzieningen.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met eerdere verwijzingen naar het toerisme en de agenda van Lissabon.

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 273
Artikel 9, alinea 2, punt 5 bis) (nieuw)

5 bis) de productie van biobrandstoffen 
en/of gebruik van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Motivering

De plattelandsgebieden moeten hun bijdrage leveren aan het ambitieuze doel van de 
Europese Unie om 12% van haar bruto energieconsumptie te dekken met hernieuwbare 
energiebronnen.

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 274
Artikel 9, alinea 2, punt 5 bis) (nieuw)

5 bis) bescherming van het cultureel 
erfgoed, ontwikkeling van de culturele 
infrastructuur en de volkscultuur;

Or. en

Motivering

De investeringen op het gebied van de culturele infrastructuur hebben een belangrijke invloed 
op de sociale en economische situatie in de regio. Zij brengen nieuwe banen voort en dragen 
bij aan de verbetering van de kwaliteit van het bestaan van de plaatselijke bevolking.
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Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 275
Artikel 9, alinea 2, punt 5 ter) (nieuw)

5 ter) investering in doelmatig 
energiegebruik (infrastructuur, technische 
ondersteuning en voorlichting aan de 
eindgebruiker).

Or. en

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 276
Artikel 9, alinea 3

De lidstaten en de regio’s zien toe op de 
complementariteit en de consistentie tussen, 
enerzijds, de acties die worden 
medegefinancierd uit het ELFPO en die 
welke worden medegefinancierd uit het EVF 
en, anderzijds, de acties die worden 
medegefinancierd uit het EFRO. Daartoe 
stellen de lidstaten, voor wat de acties in het 
kader van de punten 1), 3) en 5) betreft, bij 
de voorbereiding van de operationele 
programma’s duidelijke afbakeningscriteria 
vast voor, enerzijds, de acties die door het 
EFRO moeten worden gesteund op grond 
van dit artikel, en, anderzijds, de acties die 
door het ELFPO moeten worden gesteund 
op grond van artikel 49, lid 1), onder a), b) 
en i), van Verordening (EG) nr. (…), voor 
plattelandsgebieden, of door het EVF op 
grond van artikel (…) van Verordening (EG) 
nr. (…) voor van de visserij afhankelijke 
gebieden.

De lidstaten en de regio’s zien toe op de 
complementariteit en de consistentie tussen, 
enerzijds, de acties die worden 
medegefinancierd uit het ELFPO en die 
welke worden medegefinancierd uit het EVF 
en, anderzijds, de acties die worden 
medegefinancierd uit het EFRO. Daartoe 
stellen de lidstaten en de betrokken 
partners, voor wat de acties in het kader van 
de punten 1), 3) en 5) betreft, bij de 
voorbereiding van de operationele 
programma’s duidelijke afbakeningscriteria 
vast voor, enerzijds, de acties die door het 
EFRO moeten worden gesteund op grond 
van dit artikel, en, anderzijds, de acties die 
door het ELFPO moeten worden gesteund 
op grond van artikel 49, lid 1), onder a), b) 
en i), van Verordening (EG) nr. (…), voor 
plattelandsgebieden, of door het EVF op 
grond van artikel (…) van Verordening (EG) 
nr. (…) voor van de visserij afhankelijke 
gebieden. Daarnaast zorgen zij voor een 
adequaat evenwicht tussen de sectorale 
dimensie (landbouw of visserij) en de 
territoriale dimensie bij het gebruik van   
financiële middelen die uit het 
cohesiebeleid zijn overgeheveld naar het 
ELFPO en het EFV.

Or. fr
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Motivering

De financiële middelen die worden overgeheveld uit het cohesiebeleid naar deze nieuwe 
instrumenten moeten niet alleen worden gebruikt voor ondersteuning van de traditionele 
landbouw- en visserijactiviteiten, daar voor de geïntegreerde territoriale ontwikkeling van 
deze gebieden een economische diversificatie nodig is.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 277
Artikel 9, alinea 3

De lidstaten en de regio’s zien toe op de 
complementariteit en de consistentie tussen, 
enerzijds, de acties die worden 
medegefinancierd uit het ELFPO en die 
welke worden medegefinancierd uit het EVF 
en, anderzijds, de acties die worden 
medegefinancierd uit het EFRO. Daartoe 
stellen de lidstaten, voor wat de acties in het 
kader van de punten 1), 3) en 5) betreft, bij 
de voorbereiding van de operationele 
programma’s duidelijke afbakeningscriteria 
vast voor, enerzijds, de acties die door het 
EFRO moeten worden gesteund op grond 
van dit artikel, en, anderzijds, de acties die 
door het ELFPO moeten worden gesteund 
op grond van artikel 49, lid 1), onder a), b) 
en i), van Verordening (EG) nr. (…), voor 
plattelandsgebieden, of door het EVF op 
grond van artikel (…) van Verordening (EG) 
nr. (…) voor van de visserij afhankelijke 
gebieden.

De lidstaten en de regio’s zien toe op de 
complementariteit en de consistentie tussen, 
enerzijds, de acties die worden 
medegefinancierd uit het ELFPO en die 
welke worden medegefinancierd uit het EVF 
en, anderzijds, de acties die worden 
medegefinancierd uit het EFRO. Daartoe 
stellen de lidstaten, de regio's en de lokale 
bestuursinstanties, voor wat de acties in het 
kader van de punten 1), 3) en 5) betreft, bij 
de voorbereiding van de operationele 
programma’s duidelijke afbakeningscriteria 
vast voor, enerzijds, de acties die door het 
EFRO moeten worden gesteund op grond 
van dit artikel, en, anderzijds, de acties die 
door het ELFPO moeten worden gesteund 
op grond van artikel 49, lid 1), onder a), b) 
en i), van Verordening (EG) nr. (…), voor 
plattelandsgebieden, of door het EVF op 
grond van artikel (…) van Verordening (EG) 
nr. (…) voor van de visserij afhankelijke 
gebieden.

Or. en

Motivering

Acties die van belang zijn voor sub-nationale gebieden moeten worden vastgesteld in overleg 
met de betrokken regio's en lokale instanties, met name wanneer criteria worden vastgelegd.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 278
Artikel 10
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Gebieden met natuurlijke handicaps schrappen
In door het EFRO medegefinancierde 
regionale programma’s voor gebieden met 
natuurlijke handicaps als bedoeld in artikel 
52, lid 1, onder b), van Verordening (EG) 
nr. (…) wordt bijzondere aandacht besteed 
aan de aanpak van de specifieke problemen 
van deze gebieden.
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.

Or. en

Motivering

Elke regio is verschillend en het moet aan de regio's moeten worden te beslissen wat voor hen 
toepasselijk is.

Amendement ingediend door Konstantinos Hatzidakis

Amendement 279
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 
economische activiteiten die verband houden 
met het cultureel erfgoed, bevordering van 
het duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, en stimulering van de 
toeristische sector.

In afwijking op artikel 3, lid 2 van de 
onderhavige verordening cofinanciert het 
EFRO operationele uitgaven voor gebieden 
met een dubbele handicap in 



AM\562438NL.doc 145/167 PE 357.528v01-00

NL

overeenstemming met artikel 52, lid 3, sub 
(b) van Verordening (EG) Nr. (…) om de 
extra kosten ten gevolge van de specifieke 
kenmerken van deze gebieden te 
compenseren, met uitzondering van 
producten die onder Bijlage I van het 
Verdrag vallen:
a) steun voor goederenvervoersdiensten en 
starterssteun voor vervoersdiensten.
b) steun voor de aanpak van problemen in 
verband met de lokale arbeidsmarkt.

Or. el

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op eilanden die te maken hebben met extra vervoerskosten 
ten gevolge van hun nadelige geografische ligging; hiervoor is speciale aandacht vereist in 
het kader van de territoriale, economische en sociale cohesie (als onderkend in artikel III-220 
van het Verdrag tot vaststelling van de Europese Grondwet).

Amendement ingediend door Michl Ebner

Amendement 280
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 
economische activiteiten die verband houden 
met het cultureel erfgoed, bevordering van 
de economische en sociale integratie -
vooral ook in multiculturele, meertalige 
gebieden -, bevordering van het duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en 
stimulering van de toeristische sector.

Or. de

Motivering

Het gebruik van het EFRO in multiculturele gebieden moet expliciet in dit artikel worden 
genoemd. Multiculturele, meertalige gebieden spelen vaak een voortrekkersrol bij het gebruik 
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en de inzet van het EFRO voor de bevordering van verschillende culturen en talen.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 281
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 
economische activiteiten die de ontvolking 
tegengaan en de ontwikkeling van deze 
gebieden stimuleren, en tegelijk zorgen 
voor het behoud van het cultureel erfgoed, 
bevordering van het duurzaam gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen, en stimulering van 
de toeristische sector.

Or. es

Motivering

De belemmeringen voor de ontwikkeling in gebieden met permanente natuurlijke handicaps 
leiden tot ontvolking, daar de toegang tot banen slechts is.

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez en Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Amendement 282
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 allerlei 
soorten economische activiteiten, die niet 
alleen verband houden met het cultureel 
erfgoed maar ook met innovatie en nieuwe 
technologieën die aangepast zijn aan de 
kenmerken van de regio's (rurale telecentra 
etc.), bevordering van het duurzaam gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen, en stimulering 
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van de toeristische sector.

Or. es

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 283
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 in 
ruime zin, bevordering, ontwikkeling en 
diversificatie van duurzame economische 
activiteiten die verband houden met het 
cultureel erfgoed, bevordering van het 
duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, en stimulering van de 
toeristische sector.

Or. pt

Motivering

Consistentie met punten3 en 4 van de conclusies van de Raad van Gotenborg van 15 en 16 
juni 2001.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 284
Artikel 11, alinea 1, inleidende formule

Overeenkomstig de extra toewijzing als 
bedoeld in artikel 16, lid 1, onder d), van 
Verordening (EG) nr. (…) en in afwijking 
van artikel 3, lid 2, van deze verordening 
draagt het EFRO bij in de financiering van 
exploitatiesteun in de ultraperifere regio’s 
ter compensatie van de extra kosten op de in 
artikel 4 vastgestelde gebieden alsmede op 
de volgende gebieden, met uitzondering van 
producten van bijlage I bij het Verdrag:

Overeenkomstig de extra toewijzing als 
bedoeld in artikel 16, lid 1, onder d), van 
Verordening (EG) nr. (…), in afwijking van 
artikel 3, lid 2, van deze verordening, en in 
overeenstemming met artikel 299, lid 2 van 
het EG-Verdrag, draagt het EFRO bij in de 
financiering van exploitatiesteun in de 
ultraperifere regio’s ter compensatie van de 
extra kosten op de in artikel 4 vastgestelde 
gebieden alsmede op de volgende gebieden, 
met uitzondering van producten van bijlage I 
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bij het Verdrag:

Or. pt

Motivering

Bestaande bepalingen in het Verdrag, en met name artikel 299, lid 2, moeten worden 
toegepast.

Amendement ingediend door Sérgio Marques

Amendement 285
Artikel 11, alinea 1, inleidende formule

Overeenkomstig de extra toewijzing als 
bedoeld in artikel 16, lid 1, onder d), van 
Verordening (EG) nr. (…) en in afwijking 
van artikel 3, lid 2, van deze verordening 
draagt het EFRO bij in de financiering van 
exploitatiesteun in de ultraperifere regio’s 
ter compensatie van de extra kosten op de in 
artikel 4 vastgestelde gebieden alsmede op 
de volgende gebieden, met uitzondering van 
producten van bijlage I bij het Verdrag:

(niet van toepassing op Nederlandse versie)

Or. pt

Motivering

(niet van toepassing op Nederlandse versie)

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo en Fernando Fernández Martín

Amendement 286
Artikel 11, alinea 1, inleidende formule

Overeenkomstig de extra toewijzing als 
bedoeld in artikel 16, lid 1, onder d), van 
Verordening (EG) nr. (…) en in afwijking 
van artikel 3, lid 2, van deze verordening 
draagt het EFRO bij in de financiering van 
exploitatiesteun in de ultraperifere regio’s 
ter compensatie van de extra kosten op de in 
artikel 4 vastgestelde gebieden alsmede op 
de volgende gebieden, met uitzondering van 
producten van bijlage I bij het Verdrag:

Overeenkomstig de extra toewijzing als 
bedoeld in artikel 16, lid 1, onder d), van 
Verordening (EG) nr. (…) en in afwijking 
van artikel 3, lid 2, van deze verordening 
draagt het EFRO bij in de financiering van 
exploitatiesteun in de ultraperifere regio’s 
om te voorkomen dat de extra kosten op de 
in artikel 4 vastgestelde gebieden alsmede 
op de volgende gebieden, met uitzondering 
van producten van bijlage I bij het Verdrag, 
de voltooiing  van de binnenmarkt in de 
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weg staan:

Or. es

Motivering

Doordat deze gebieden zo ver weg liggen, het goederenvervoer moeilijk is en de producten 
van hun markten schaars zijn, is de volledige integratie in de binnenmarkt ernstig beperkt.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 287
Artikel 12, punt 3 bis) (nieuw)

3 bis) de resultaten van de strategische 
milieueffectrapportage overeenkomstig 
Richtlijn 2001/42/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 juni 2001 
betreffende de beoordeling van de gevolgen 
voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma's1.
____________
1 PB L 197 van 21.6.2001, blz. 30.

Or. de

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 288
Artikel 12, punt 5), letter b)

b) een tweede tabel waarin, voor de hele 
programmingsperiode en voor elke prioriteit 
het bedrag van de totale financiële bijdrage 
van de Gemeenschap en van de 
daartegenover te stellen nationale 
overheidsbijdragen wordt aangegeven, 
alsmede het percentage dat uit het EFRO 
wordt bijgedragen;

b) een tweede tabel waarin, voor de hele 
programmingsperiode en voor elke prioriteit 
het bedrag van de totale financiële bijdrage 
van de Gemeenschap en van de 
daartegenover te stellen totale nationale 
bijdragen wordt aangegeven, alsmede het 
percentage dat uit het EFRO wordt 
bijgedragen;

Or. en

Motivering

De bijdrage uit de fondsen kan beter in verhouding tot de totale nationale uitgaven worden 
berekend en niet tot de nationale overheidsuitgaven. Waar het vooral om gaat is om het 
mogelijk te maken in de subsidiabele kosten ook particuliere uitgaven op te nemen en zo 
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particuliere financiering effectiever te kunnen mobiliseren.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij en Markus Pieper

Amendement 289
Artikel 12, punt 5), letter b bis) (nieuw)

b bis) gegevens inzake gemeenschappelijke 
subsidiabiliteit en criteria.

Or. de

Motivering

De subsidiabiliteit voor het EFRO is vastgesteld volgens nationale bepalingen. Bij 
grensoverschrijdende en transnationale samenwerking is het echter van essentieel belang 
gezamenlijk subsidiabele uitgaven vast te leggen en gemeenschappelijke criteria op te stellen. 
Anders worden werkelijk gemeenschappelijke projecten zeer moeilijk, zo niet onmogelijk.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 290
Artikel 12, punt 6), letter b)

b) een beschrijving van de toezicht- en 
evaluatiesystemen en de samenstelling van 
het toezichtcomité;

b) een beschrijving van de 
gemeenschappelijke selectiecriteria en de
toezicht- en evaluatiesystemen en de 
samenstelling van het toezichtcomité;

Or. de

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 291
Artikel 12, punt 6), letter e bis) (nieuw)

e bis) een beschrijving van de 
modaliteiten voor de rol van de regionale 
en lokale overheden, alsook van elk 
relevant verband voor 
grensoverschrijdende samenwerking, die 
door elke lidstaat die mede-indiener van 
een programma is in overeenstemming 
met artikel 10 van verordening (EG) nr. 
(....) van de Raad wordt opgesteld in de 
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voorbereidingsfase en daaropvolgende  
fases van het programma; 

Or. en

Motivering

Het is van groot belang dat de lidstaten in het kader van de territoriale samenwerking de 
regels van het partnerschap volgen. Daartoe moet de Europese Commissie voor de 
ontvankelijkheid  van de voorgestelde operatieve programma's als eis stellen dat daarin 
wordt aangegeven hoe de betrokken lidstaat deze regels denkt toe te passen en hoe deze wil 
samenwerken met lokale en regionale instanties en verbanden voor grensoverschrijdende 
samenwerking.
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Amendement ingediend door Eluned Morgan en Catherine Stihler

Amendement 292
Artikel 12, punt 7)

7) een indicatieve lijst van de grote 
projecten in de zin van artikel 38 van 
Verordening (EG) nr. (…) die wellicht in 
de programmeringsperiode zullen worden 
ingediend.

schrappen

Or. en

Motivering

Het opstellen van  een lijst van belangrijke projecten nog vóór de start van het programma 
kan tot onnodige beperking leiden of valse verwachtingen en veronderstellingen wekken.

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez en Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Amendement 293
Artikel 12, alinea 2 en 3 (nieuw)

De lidstaten zien erop toe dat de regionale 
bestuursinstanties deelnemen aan de 
planning en follow-up van 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerkingsprojecten.
Binnen grensoverschrijdende 
samenwerkingsprogramma's kunnen 
regionale sub-programma's worden 
opgezet. De uitvoerende instantie zorgt 
ervoor dat de bevoegde regionale instanties 
deelnemen aan de certificering, en kan het 
beheer van deze sub-programma's 
delegeren aan de regionale instanties.

Or. es

Motivering

De deelname van de regionale instanties in grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerkingsprogramma's moet gewaarborgd worden, alsook de optie om regionale 
subsamenwerkingsprogramma's op te zetten ter verbetering van de uitvoering van zulke 
programma's.
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 294
Artikel 12, punt 7 bis) (nieuw)

7 bis) de aanbevelingen van de partners 
inzake het operationele programma.

Or. de

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai en Bernard Poignant

Amendement 295
Artikel 12, alinea 2 (nieuw)

Regio's van de doelstelling "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" die een natuurlijke of 
geografische handicap hebben als 
omschreven in artikel 52  van Verordening 
(EG) nr. (…) genieten een aanvullende co-
financiering van 5%. Indien deze regio's 
meerdere van dit soort handicaps hebben 
wordt de aanvullende financiering 
verdubbeld tot 10%, uit hoofde van 
gecumuleerde handicaps.

Or. fr

Motivering

De verhoging met 5%  van het plafond van de bijdrage van de fondsen aan de 
overheidsuitgaven is interessant maar te beperkt om werkelijk te helpen de natuurlijke 
handicaps te overwinnen. Deze handicaps, waarbij vaak ook nog eens menselijke handicaps 
komen, versnellen de ontvolking van berggebieden en eilanden.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 296
Artikel 13

Regels inzake de subsidiabiliteit van de schrappen
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uitgaven
Onverminderd artikel 55 van Verordening 
(EG) nr. (…) kan de Commissie, op verzoek 
van de lidstaten, regels inzake de 
subsidiabiliteit voor bepaalde categorieën 
uitgaven vaststellen die in de plaats komen 
van nationale voorschriften. Deze 
Gemeenschapsregels inzake de 
subsidiabiliteit van de uitgaven worden 
vastgesteld bij verordening van de 
Commissie, overeenkomstig artikel 104, lid 
3, van Verordening (EG) nr. (…).

Or. en

Motivering

Dit artikel is overbodig. Andere niet -subsidiabele uitgaven op EU-niveau moeten worden 
genoemd in artikel 7.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 297
Artikel 14, lid 1, alinea 2

De lidstaten richten een gezamenlijk 
technisch secretariaat op, dat wordt 
ondergebracht bij de beheersautoriteit. Het 
staat de beheersautoriteit en het 
toezichtcomité bij in de uitvoering van hun 
respectieve taak.

De lidstaten richten een gezamenlijk 
technisch secretariaat op, dat in functioneel 
opzicht wordt ondergebracht bij de 
beheersautoriteit. Het staat de 
beheersautoriteit en het toezichtcomité bij in 
de uitvoering van hun respectieve taak.

Or. en

Motivering

Het gezamenlijk technisch secretariaat voor een samenwerkingsprogramma hoeft niet per se 
qua fysieke locatie bij de beheersautoriteit worden ondergebracht.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 298
Artikel 14, lid 1, alinea 2
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De lidstaten richten een gezamenlijk 
technisch secretariaat op, dat wordt 
ondergebracht bij de beheersautoriteit. Het 
staat de beheersautoriteit en het 
toezichtcomité bij in de uitvoering van hun 
respectieve taak.

De lidstaten richten een gezamenlijk 
technisch secretariaat op, dat niet 
automatisch wordt ondergebracht bij de 
beheersautoriteit. Het staat de 
beheersautoriteit en het toezichtcomité bij in 
de uitvoering van hun respectieve taak, en 
voert opleidingsmaatregelen voor de 
partners uit om hen in staat te stellen hun 
taken in het partnerschap te vervullen.

Or. de

Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 299
Artikel 14, lid 1, alinea 2

De lidstaten richten een gezamenlijk 
technisch secretariaat op, dat wordt 
ondergebracht bij de beheersautoriteit. Het 
staat de beheersautoriteit en het 
toezichtcomité bij in de uitvoering van hun 
respectieve taak.

schrappen

Or. de

Motivering

In operationeel opzicht is de beheersautoriteit beter dan de gemeente van de betreffende 
lidstaten in staat een technisch secretariaat op te zetten en contractuele verhoudingen aan te 
gaan (zie amendement met betrekking tot artikel 14, lid 2 bis (nieuw)).
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Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 300
Artikel 14, lid 1, alinea 2

De lidstaten richten een gezamenlijk 
technisch secretariaat op, dat wordt 
ondergebracht bij de beheersautoriteit. Het 
staat de beheersautoriteit en het 
toezichtcomité bij in de uitvoering van hun 
respectieve taak.

Na raadpleging van het toezichtcomité richt 
de beheersautoriteit een gezamenlijk 
technisch secretariaat op, dat wordt 
ondergebracht bij de beheersautoriteit. Het 
staat de beheersautoriteit, het 
toezichtcomité en de in lid 2 genoemde 
groep auditors bij in de uitvoering van hun 
respectieve taak. Om de uivoering van 
grootschalige samenwerking te 
vergemakkelijken kunnen de lidstaten 
nationale contactpunten opzetten.

Or. de

Motivering

In operationeel opzicht is de beheersautoriteit beter dan de gemeente van de betreffende 
lidstaten in staat een technisch secretariaat op te zetten en contractuele verhoudingen aan te 
gaan. De groep auditors heeft voor zijn werk eveneens technische ondersteuning nodig van 
het secretariaat. Voor transnationale samenwerkingsprogramma's die grote gebieden 
bestrijken hebben nationale contactpunten, naast de bovengenoemde technische 
secretariaten, in het verleden hun waarde bewezen, en moeten daarom expliciet worden 
genoemd als ondersteunende structuren die in aanmerking komen voor cofinanciering.

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 301
Artikel 14, lid 3

3. Elke aan een operationeel programma 
deelnemende lidstaat wijst 
vertegenwoordigers aan die zitting hebben in 
het in artikel 64 van Verordening (EG) nr. 
(…) bedoelde toezichtcomité.

3. Elke aan een operationeel programma 
deelnemende lidstaat wijst 
vertegenwoordigers aan die zitting hebben in 
het in artikel 64 van Verordening (EG) nr. 
(…) bedoelde toezichtcomité en tracht te 
voorzien in een adequate 
vertegenwoordiging van de betrokken 
regionale of lokale instanties alsmede van 
elk betrokken verband voor 
grensoverschrijdende samenwerking.
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Or. en

Motivering

In overeenstemming met de partnerschaps- en subsidiariteitsbeginselen moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat lokale of regionale instanties alsmede verbanden voor 
grensoverschrijdende samenwerking adequaat vertegenwoordigd zijn in de toezichtcomités.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 302
Artikel 14, lid 3

3. Elke aan een operationeel programma 
deelnemende lidstaat wijst 
vertegenwoordigers aan die zitting hebben in 
het in artikel 64 van Verordening (EG) nr. 
(…) bedoelde toezichtcomité.

3. Elke aan een operationeel programma 
deelnemende lidstaat wijst 
vertegenwoordigers aan die zitting hebben in 
het in artikel 64 van Verordening (EG) nr. 
(…) bedoelde toezichtcomité, en zorgt er 
aldus voor dat de participerende regionale 
en lokale instanties naar behoren zijn 
vertegenwoordigd, in overeenstemming met 
het institutionele kader.

Or. en

Motivering

Gezien de geslaagde rol die de regionale en lokale organen tijdens INTERREG III A, B en C 
hebben gespeeld zouden de lidstaten in overeenstemming met de partnerschaps- en 
subsidiariteitprincipes vertegenwoordigers van de regionale en lokale instanties moeten 
opnemen in het toezichtcomité van het operationeel programma. Vertegenwoordigers worden 
dan per geval geselecteerd uit het geëigende overheidsorgaan.

Amendement ingediend door Adriana Poli Bortone

Amendement 303
Artikel 14, lid 3

3. Elke aan een operationeel programma 
deelnemende lidstaat wijst 
vertegenwoordigers aan die zitting hebben in 
het in artikel 64 van Verordening (EG) nr. 
(…) bedoelde toezichtcomité.

3. Elke aan een operationeel programma 
deelnemende lidstaat wijst 
vertegenwoordigers aan die zitting hebben in 
het in artikel 64 van Verordening (EG) nr. 
(…) bedoelde toezichtcomité en tracht te 
voorzien in een adequate 
vertegenwoordiging van de betrokken 
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regionale of lokale instanties, in 
overeenstemming met hun respectieve 
institutionele en constitutionele systemen.

Or. it

Motivering

De participatie van vertegenwoordigers van de regionale en lokale bestuursinstanties, als 
voorgesteld door het Comité van de regio's – zal hen meer verantwoordelijkheid geven voor 
het beheer van  de structuurfondsen, en strookt tevens met het algemene 
subsidiariteitsbeginsel.

Amendement ingediend door Alyn Smith

Amendement 304
Artikel 14, lid 3

3. Elke aan een operationeel programma 
deelnemende lidstaat wijst 
vertegenwoordigers aan die zitting hebben in 
het in artikel 64 van Verordening (EG) nr. 
(…) bedoelde toezichtcomité.

3. Elke aan een operationeel programma 
deelnemende lidstaat wijst 
vertegenwoordigers aan die zitting hebben in 
het in artikel 64 van Verordening (EG) nr. 
(…) bedoelde toezichtcomité en voorziet in 
een adequate vertegenwoordiging van de 
betrokken regionale of lokale instanties.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de rapporteur is uitstekend - deze wijziging betreft het schrappen van "tracht 
te" tussen "en" en "voorzien". De lidstaten moeten adequate vertegenwoordiging van de 
lokale en regionale bestuursinstanties in de toezichtcomités kunnen garanderen.

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 305
Artikel 14, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten voeren deze taken uit 
binnen een met de Commissie 
overeengekomen tijdsbestek, ten einde 
onnodige vertraging bij de opzet en 
uitvoering van het operationeel programma 
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te voorkomen.

Or. en

Motivering

Een aantal lidstaten en overheidsinstanties hebben voor onnodige vertraging gezorgd bij de 
opzet van verschillende mechanismen voor de uitvoering van de financieringsprogramma's. 
Hierdoor zijn de mogelijkheden van de beheersautoriteit om uitgavendoelen te halen 
behoorlijk onder druk komen te staan. De lidstaten en hun instanties moeten voldoen aan een 
vastgesteld tijdsbestek voor de opzet van het programma om te voorkomen dat dit zich in de 
toekomst herhaalt.

Amendement ingediend door Eluned Morgan en Catherine Stihler

Amendement 306
Artikel 15

De beheersautoriteit verricht de in artikel 59 
van Verordening (EG) nr. (…) bedoelde 
taken, met uitzondering van die welke 
betrekking hebben op de regelmatigheid, in 
relatie tot de nationale en de 
Gemeenschapsregels, van de concrete acties 
en de uitgaven. In deze context is haar 
verantwoordelijkheid beperkt tot het 
verifiëren of de uitgaven van elke 
begunstigde die deelneemt aan een concrete 
actie, door de erkende auditor zijn 
gevalideerd.

De beheersautoriteit verricht de in artikel 59 
van Verordening (EG) nr. (…) bedoelde 
taken, met uitzondering van die welke 
betrekking hebben op de regelmatigheid, in 
relatie tot de nationale en de 
Gemeenschapsregels, van de concrete acties 
en de uitgaven. In deze context is haar 
verantwoordelijkheid beperkt tot het 
verifiëren of de uitgaven van elke 
begunstigde die deelneemt aan een concrete 
actie, door de gekwalificeerde auditor zijn 
gevalideerd.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang het auditproces van de structuurfondsen te stroomlijnen. 
'Erkende auditors' zou betekenen dat de Commissie de betreffende auditor heeft getest, 
hetgeen een bureaucratische procedure zou zijn. Een gekwalificeerde auditor is voldoende.

Amendement ingediend door Eluned Morgan en Catherine Stihler

Amendement 307
Artikel 16, alinea 2

Elke lidstaat ziet erop toe dat de uitgaven Elke lidstaat ziet erop toe dat de uitgaven 
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binnen een termijn van twee maanden door 
de erkende auditors kunnen worden 
gevalideerd.

binnen een termijn van twee maanden door 
de gekwalificeerde auditors kunnen worden 
gevalideerd.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang het auditproces van de structuurfondsen te stroomlijnen. 
'Erkende auditors' zou betekenen dat de Commissie de betreffende auditor heeft getest, 
hetgeen een bureaucratische procedure zou zijn. Een gekwalificeerde auditor is voldoende.

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 308
Artikel 19, lid 2

2. Bij concrete acties die zijn geselecteerd 
voor operationele programma’s waarbij het 
gaat om samenwerkingsnetwerken en om 
uitwisseling van ervaringen, als bedoeld in 
artikel 6, lid 3, moeten ten minste drie 
begunstigden uit ten minste drie regio’s van 
ten minste twee lidstaten zijn betrokken, die 
voor elke concrete actie op de volgende 
manieren samenwerken: gezamenlijke 
ontwikkeling, gezamenlijke 
tenuitvoerlegging, gezamenlijk gebruik van 
personeel en gezamenlijke financiering.

2. Bij concrete acties die zijn geselecteerd 
voor operationele programma’s waarbij het 
gaat om interregionale samenwerking en 
samenwerkingsnetwerken en om 
uitwisseling van ervaringen, als bedoeld in 
artikel 6, lid 3, moeten ten minste drie 
begunstigden uit ten minste drie regio’s van 
ten minste twee lidstaten zijn betrokken, die 
voor elke concrete actie op de volgende 
manieren samenwerken: gezamenlijke 
ontwikkeling, gezamenlijke 
tenuitvoerlegging, gezamenlijk gebruik van 
personeel en gezamenlijke financiering.

Or. fr

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de integratie van de interregionale samenwerking in 
de doelstelling 'Europese territoriale samenwerking'.

Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy

Amendement 309
Artikel 19, lid 2

2. Bij concrete acties die zijn geselecteerd 
voor operationele programma’s waarbij het 

2. Bij concrete acties die zijn geselecteerd 
voor operationele programma’s waarbij het 
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gaat om samenwerkingsnetwerken en om 
uitwisseling van ervaringen, als bedoeld in 
artikel 6, lid 3, moeten ten minste drie 
begunstigden uit ten minste drie regio’s van 
ten minste twee lidstaten zijn betrokken, die 
voor elke concrete actie op de volgende 
manieren samenwerken: gezamenlijke 
ontwikkeling, gezamenlijke 
tenuitvoerlegging, gezamenlijk gebruik van 
personeel en gezamenlijke financiering.

gaat om interregionale samenwerking en 
samenwerkingsnetwerken en om 
uitwisseling van ervaringen, als bedoeld in 
artikel 6, lid 3, moeten ten minste drie 
begunstigden uit ten minste drie regio’s van 
ten minste twee lidstaten zijn betrokken, die 
voor elke concrete actie op de volgende 
manieren samenwerken: gezamenlijke 
ontwikkeling, gezamenlijke 
tenuitvoerlegging, gezamenlijk gebruik van 
personeel en gezamenlijke financiering.

Or. fr

Motivering

De interregionale samenwerking moet worden opgenomen in de doelstelling inzake 
territoriale samenwerking.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 310
Artikel 19, lid 2

2. Bij concrete acties die zijn geselecteerd 
voor operationele programma’s waarbij het 
gaat om samenwerkingsnetwerken en om 
uitwisseling van ervaringen, als bedoeld in 
artikel 6, lid 3, moeten ten minste drie 
begunstigden uit ten minste drie regio’s van 
ten minste twee lidstaten zijn betrokken, die 
voor elke concrete actie op de volgende
manieren samenwerken: gezamenlijke 
ontwikkeling, gezamenlijke 
tenuitvoerlegging, gezamenlijk gebruik van 
personeel en gezamenlijke financiering.

2. Bij concrete acties die zijn geselecteerd 
voor operationele programma’s waarbij het 
gaat om interregionale samenwerking en 
samenwerkingsnetwerken en om 
uitwisseling van ervaringen, als bedoeld in 
artikel 6, lid 3, moeten ten minste drie 
begunstigden uit ten minste drie regio’s van 
ten minste twee lidstaten zijn betrokken, die 
voor elke concrete actie op de volgende 
manieren samenwerken: gezamenlijke 
ontwikkeling, gezamenlijke 
tenuitvoerlegging, gezamenlijk gebruik van 
personeel en gezamenlijke financiering.

Or. fr

Motivering

Artikel 19 moet afgestemd worden op het geamendeerde artikel 6 (zie amendement 6): de 
interregionale samenwerking moet worden opgenomen in de doelstelling inzake Europese 
territoriale samenwerking.
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Amendement ingediend door Eluned Morgan en Catherine Stihler

Amendement 311
Artikel 20, lid 1, letter b)

b) hij is verantwoordelijk voor de 
tenuitvoerlegging van de volledige concrete 
actie;

b) hij is verantwoordelijk voor de 
tenuitvoerlegging of het toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de volledige concrete 
actie;

Or. en

Motivering

Het partnerorgaan kan in sommige gevallen toezien op de uitvoering van een project in plaats 
van het zelf uitvoeren.

Amendement ingediend door Eluned Morgan en Catherine Stihler

Amendement 312
Artikel 20, lid 1, letter d)

d) hij verifieert of de uitgaven die door de 
aan de concrete actie deelnemende 
begunstigden zijn ingediend, zijn 
gevalideerd door de in artikel 14, lid 2, 
bedoelde auditors;

d) hij verifieert of de uitgaven die door de 
aan de concrete actie deelnemende 
begunstigden zijn ingediend, zijn 
gevalideerd door de in artikel 14, lid 2, 
bedoelde auditors (zonder dat deze 
verificatie wordt uitgebreid tot een 
hernieuwde audit van vorderingen);

Or. en

Motivering

Verificatie van hernieuwde audits van vorderingen zou dubbel werk betekenen.

Amendement ingediend door Eluned Morgan en Catherine Stihler

Amendement 313
Artikel 21

De wettigheid en de regelmatigheid van de 
uitgaven die door elke aan de concrete actie 
deelnemende begunstigde zijn gedeclareerd, 
worden door de erkende auditors als bedoeld 

De wettigheid en de regelmatigheid van de 
uitgaven die door elke aan de concrete actie 
deelnemende begunstigde zijn gedeclareerd, 
worden door onafhankelijke en 
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in artikel 14, lid 2 gevalideerd. Elke aan de 
concrete actie deelnemende begunstigde is 
aansprakelijk in geval van onregelmatigheid 
van de door hem gedeclareerde uitgaven.

gekwalificeerde auditors als bedoeld in 
artikel 14, lid 2 gevalideerd. Elke aan de 
concrete actie deelnemende begunstigde is 
aansprakelijk in geval van onregelmatigheid 
van de door hem gedeclareerde uitgaven.

Or. en

Motivering

Functioneel externe, gekwalificeerde en onafhankelijke auditors moeten voldoende zijn voor 
de certificering van uitgaven.

Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 314
Artikel 22, lid 1

1. In de context van grensoverschrijdende 
samenwerking kan, in naar behoren 
gemotiveerde gevallen, financiering tot 20% 
van de begroting van het betrokken 
operationele programma worden toegekend 
voor concrete acties in NUTS III-regio’s 
grenzend aan de regio’s als bedoeld in 
artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
(…).

1. In de context van grensoverschrijdende 
samenwerking kan, in naar behoren 
gemotiveerde gevallen, financiering tot 20% 
van de begroting van het betrokken 
operationele programma worden toegekend 
voor concrete acties buiten het 
samenwerkingsgebied, in het bijzonder in 
NUTS III-regio’s grenzend aan de regio’s 
als bedoeld in artikel 7, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. (…).

Or. de

Motivering

Een zekere versoepeling van de reeds in het voorstel van de Commissie opgenomen 
openingsclausule is op zijn plaats.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 315
Artikel 22, lid 1

1. In de context van grensoverschrijdende 
samenwerking kan, in naar behoren 
gemotiveerde gevallen, financiering tot 20% 
van de begroting van het betrokken 

1. In de context van grensoverschrijdende 
samenwerking kan, in naar behoren 
gemotiveerde gevallen, financiering tot 20% 
van de begroting van het betrokken 
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operationele programma worden toegekend 
voor concrete acties in NUTS III-regio’s 
grenzend aan de regio’s als bedoeld in 
artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
(…).

operationele programma worden toegekend 
voor concrete acties buiten het 
samenwerkingsgebied, in het bijzonder in 
NUTS III-regio’s grenzend aan de regio’s 
als bedoeld in artikel 7, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. (…).

Or. de

Motivering

Een zekere versoepeling van de reeds in het voorstel van de Commissie opgenomen 
openingsclausule is op zijn plaats.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 316
Artikel 22, lid 3, alinea 1

3. In de context van grensoverschrijdende en 
transnationale samenwerking kan het EFRO 
uitgaven die zijn gedaan bij de 
tenuitvoerlegging van concrete acties of 
delen van concrete acties op het grondgebied 
van landen buiten de Europese 
Gemeenschap, financieren tot 10% van het 
bedrag van zijn bijdrage aan het operationele 
programma, als die uitgaven de regio’s van 
de Gemeenschap ten goede komen.

3. In de context van grensoverschrijdende  
samenwerking kan het EFRO uitgaven die 
zijn gedaan bij de tenuitvoerlegging van 
concrete acties of delen van concrete acties 
op het grondgebied van landen buiten de 
Europese Gemeenschap, financieren tot 5% 
van het bedrag van zijn bijdrage aan het 
operationele programma, als die uitgaven de 
regio’s van de Gemeenschap ten goede 
komen.

Or. en

Motivering

Het EFRO moet niet de ontwikkeling van niet-lidstaten in het kader van transnationale 
samenwerking financieren. Wat betreft grensoverschrijdende samenwerking moet het 
maximum voor de uitgaven op grondgebied buiten de EU worden verlaagd tot 5%. Het 
voorgestelde maximum van 10% lijkt te ruimhartig voor niet-lidstaten.


	562438nl.doc

