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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

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

Amendement 317
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 de eilanden, 
afgelegen Europese steden in andere 
werelddelen, grensgebieden, berggebieden 
en dunbevolkte gebieden die door hun 
geografische ligging in hun ontwikkeling 
worden geremd, te kampen hebben.

Or. es
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Motivering

De term "bepaalde" eilanden kan vervallen omdat hij dubbelzinnig is en tot uitsluiting van 
sommige eilanden kan leiden. Het is wel nodig om "afgelegen Europese steden in andere 
werelddelen" op te nemen omdat deze steden soortgelijke moeilijkheden ondervinden als 
waarmee de eilanden mogelijk te kampen hebben.

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

Amendement 318
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:

Krachtens de convergentiedoelstelling en in 
de regio's waarnaar artikel 6, lid 2 van 
verordening van de Raad nr. ... verwijst, 
waarin de algemene voorschriften 
betreffende het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds zijn 
vastgesteld, 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:

Or. es

Motivering

Op deze wijze worden de huidige regio's van Doelstelling 1 die er vanwege hun eigen groei 
niet meer onder vallen, opgenomen in de nieuwe Doelstelling "convergentie" en krijgen zij 
een soortgelijke behandeling als de regio's die in de lopende periode 2000-2006 door hun 
eigen economische groei buiten Doelstelling 1 komen te vallen.

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

Amendement 319
Artikel 4, punt 10
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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 
hoofdzakelijk kleine en middelgrote 
bedrijven die bijdragen tot het ontwikkelen 
en beschermen van werkgelegenheid.

Or. es

Motivering

Investeringen in kleine en middelgrote bedrijven en in ondernemingen die dienen als kern of 
motor voor de ontwikkeling van een regio of van belangrijke gebieden in een regio verdienen 
te worden gesteund.

Amendement ingediend door Ona Juknevičienė

Amendement 320
Artikel 7, letter d)

d) huisvesting; d) de bouw van nieuwe huisvesting;

Or. en

Motivering

Verbetering en renovatie van huisvesting vormt, samen met verbeterde energie-efficiëntie, 
veiligheid en levenskwaliteit, een van de sleutels tot een duurzame stedelijke ontwikkeling. En 
renovatie van veel vervallen wijken is alleen mogelijk door ombouw of sloop van 
huizenblokken die in een kritische toestand verkeren. Duurzame stedelijke ontwikkeling is een 
Europese prioriteit; de Structuurfondsen moeten uitgaven in verband met huisvesting 
subsidiëren om probleemwijken tot nieuw leven te brengen.

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

Amendement 321
Artikel 11, letter b bis) (nieuw)

b bis) steun om het tekort aan 
technologische innovatie en onderzoek en 
ontwikkeling te ondervangen (I&O&O);

Or. es
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Motivering

Problemen met de toegankelijkheid doen zich niet alleen voor op het gebied van het 
goederenvervoer en vervoersdiensten maar vooral ook op het gebied van de elektronische 
communicatie, telecommunicatie en de ontwikkeling van de informatiemaatschappij.

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

Amendement 322
Artikel 13

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. (…).

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, waarbij in ieder 
geval een termijn wordt gesteld voor de 
vaststelling van deze normen vóór het begin 
van de uitvoering van de onder deze 
categorieën vallende projecten. 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. es

Motivering

Gezien de bijzondere aard van deze programma's dient een termijn te worden gesteld 
waarbinnen de Commissie deze normen vaststelt alvorens met de uitvoering van de projecten 
te beginnen om duidelijkheid te scheppen over de uitgaven die voor subsidiëring in 
aanmerking komen en om in de toekomst problemen te vermijden.
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