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Amendement 1
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. overwegende dat het cohesiebeleid van 
de EU een fundamentele pijler onder het 
Europese integratieproces blijft vormen 
en een actieve rol vervult bij het 
terugdringen van ongelijkheden en 
ontwikkelingsachterstanden; 

Or. es

Amendement 2
Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. overwegende dat het regionale beleid 
van de EU gedurende vele jaren zijn bij 
uitstek Europese toegevoegde waarde heeft 
bewezen aan het Europese publiek door op 
doeltreffende wijze de economische en 
sociale cohesie in de gehele EU te 
bevorderen en tegelijkertijd een bijdrage te 
leveren aan het bereiken van de 
doelstellingen van de Lissabon-strategie 
voor groei en werkgelegenheid; maakt om 
die reden bezwaar tegen elke poging om dit 
communautaire beleid opnieuw te 
nationaliseren; herhaalt het lang 
gekoesterde standpunt dat het 
cohesiebeleid betrekking moet hebben op 
het totale grondgebied van de EU en dat 
het merendeel van de beschikbare 
financiële middelen moet worden besteed 
aan de behoeften van de minder 
ontwikkelde regio's;

1. overwegende dat het regionale beleid 
van de EU gedurende vele jaren zijn bij 
uitstek Europese toegevoegde waarde heeft 
bewezen aan het Europese publiek door op 
doeltreffende wijze de economische en 
sociale cohesie in de gehele EU te 
bevorderen en tegelijkertijd een bijdrage te 
leveren aan het bereiken van de 
doelstellingen van de Lissabon-strategie 
voor groei en werkgelegenheid; maakt om 
die reden bezwaar tegen elke poging om dit 
communautaire beleid opnieuw te 
nationaliseren; herhaalt het lang 
gekoesterde standpunt dat het 
cohesiebeleid betrekking moet hebben op 
het totale grondgebied van de EU en dat 
het merendeel van de beschikbare 
financiële middelen moet worden besteed 
aan de behoeften van de minder 
ontwikkelde regio's; vraagt de Commissie 
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om te evalueren in hoeverre 
structuurfondsen kunnen helpen om de 
specifieke doelstellingen van de 
communautaire wetgeving te bereiken, 
zoals de doelstellingen die zijn vastgesteld 
in de communautaire wetgeving inzake 
klimaatverandering en energie, en in het 
actieplan voor biodiversiteit;

Or. en

Amendement 3
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. overwegende dat het regionale beleid 
van de EU gedurende vele jaren zijn bij 
uitstek Europese toegevoegde waarde heeft 
bewezen aan het Europese publiek door op 
doeltreffende wijze de economische en 
sociale cohesie in de gehele EU te 
bevorderen en tegelijkertijd een bijdrage te 
leveren aan het bereiken van de 
doelstellingen van de Lissabon-strategie 
voor groei en werkgelegenheid; maakt om 
die reden bezwaar tegen elke poging om dit 
communautaire beleid opnieuw te 
nationaliseren; herhaalt het lang 
gekoesterde standpunt dat het 
cohesiebeleid betrekking moet hebben op 
het totale grondgebied van de EU en dat 
het merendeel van de beschikbare 
financiële middelen moet worden besteed 
aan de behoeften van de minder 
ontwikkelde regio's;

1. overwegende dat het regionale beleid 
van de EU gedurende vele jaren zijn bij 
uitstek Europese toegevoegde waarde heeft 
bewezen aan het Europese publiek door op 
doeltreffende wijze de economische en 
sociale cohesie in de gehele EU te 
bevorderen en tegelijkertijd een bijdrage te 
leveren aan het bereiken van de 
doelstellingen van de Lissabon-strategie 
voor groei en werkgelegenheid en van de 
doelstellingen van Göteborg voor 
duurzame ontwikkeling; maakt om die 
reden bezwaar tegen elke poging om dit 
communautaire beleid opnieuw te 
nationaliseren; herhaalt het lang 
gekoesterde standpunt dat het 
cohesiebeleid betrekking moet hebben op 
het totale grondgebied van de EU en dat 
het merendeel van de beschikbare 
financiële middelen moet worden besteed 
aan de behoeften van de minder 
ontwikkelde regio's;

Or. fr
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Amendement 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. overwegende dat het regionale beleid 
van de EU gedurende vele jaren zijn bij 
uitstek Europese toegevoegde waarde heeft 
bewezen aan het Europese publiek door op 
doeltreffende wijze de economische en 
sociale cohesie in de gehele EU te 
bevorderen en tegelijkertijd een bijdrage te 
leveren aan het bereiken van de 
doelstellingen van de Lissabon-strategie 
voor groei en werkgelegenheid; maakt om 
die reden bezwaar tegen elke poging om dit 
communautaire beleid opnieuw te 
nationaliseren; herhaalt het lang 
gekoesterde standpunt dat het 
cohesiebeleid betrekking moet hebben op 
het totale grondgebied van de EU en dat 
het merendeel van de beschikbare 
financiële middelen moet worden besteed 
aan de behoeften van de minder 
ontwikkelde regio's;

1. overwegende dat het regionale beleid 
van de EU gedurende vele jaren zijn bij 
uitstek Europese toegevoegde waarde heeft 
bewezen aan het Europese publiek door op 
doeltreffende wijze de economische en 
sociale cohesie in de gehele EU te 
bevorderen en tegelijkertijd een bijdrage te 
leveren aan het bereiken van de 
doelstellingen van de Lissabon-strategie 
voor groei en werkgelegenheid; maakt om 
die reden bezwaar tegen elke poging om dit 
communautaire beleid opnieuw te 
nationaliseren; herhaalt het lang
gekoesterde standpunt dat het 
cohesiebeleid betrekking moet hebben op 
het totale grondgebied van de EU en dat 
het merendeel van de beschikbare 
financiële middelen moet worden besteed 
aan de behoeften van de armste regio's;

Or. pl

Amendement 5
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van oordeel dat het cohesiebeleid 
in de toekomst moet worden versterkt en 
dat de toegevoegde waarde ervan sterker 
moet worden benadrukt; dringt derhalve 
aan op de toewijzing op communautair 
niveau van voldoende financiële middelen 
voor het cohesiebeleid;
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Or. fr

Amendement 6
Pedro Guerreiro

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat, ondanks de 
vaststelling dat de convergentie is 
toegenomen, er nog steeds grote absolute 
ongelijkheden zijn tussen de lidstaten, dat 
ook het welvaartsniveau verschilt en dat 
bepaalde lidstaten al jaren de norm niet 
halen;

Or. pt

Amendement 7
Pedro Guerreiro

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat het structuurbeleid in 
de eerste plaats en voornamelijk gericht 
moet zijn op het beperken van de 
ongelijkheden tussen de
ontwikkelingsniveaus van de 
verschillende regio’s, op het bevorderen 
van reële convergentie en op het 
stimuleren van groei en werkgelegenheid 
teneinde de hogere kosten ten gevolge van 
de interne markt, van de Economische en 
Monetaire Unie en van de liberalisering 
van de internationale handel, een 
probleem waarmee minder ontwikkelde 
landen en regio’s van de Europese Unie 
worden geconfronteerd, te verdelen en te 
compenseren;
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Or. pt

Amendement 8
Pedro Guerreiro

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. uit zijn bezorgdheid over het feit 
dat in bepaalde regio’s de communautaire 
financiële middelen niet volstonden om de 
negatieve gevolgen van de interne markt, 
van de Economische en Monetaire Unie 
en van de liberalisering van de 
internationale handel te compenseren; 
vraagt daarom aan de Commissie om een 
grondige analyse uit te voeren van de 
gevolgen van het stabiliteits- en groeipact, 
van de invoering van de euro en van de 
liberalisering van de interne markt en van 
de internationale markt voor het 
cohesiebeleid en de convergentie in de 
EU;

Or. pt

Amendement 9
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. overwegende dat het absoluut 
noodzakelijk is dat toereikende financiële 
middelen voor de periode na 2013 worden 
gegarandeerd, zodat het cohesiebeleid niet 
alleen kan doorgaan met de succesvolle 
uitvoering van zijn traditionele taken, maar 
zich ook kan richten op een aantal nieuwe, 
wereldwijde uitdagingen met een 
aanzienlijke regionale uitwerking zoals 

2. overwegende dat het absoluut 
noodzakelijk is dat toereikende financiële 
middelen voor de periode na 2013 worden 
gegarandeerd, zodat het cohesiebeleid niet 
alleen kan doorgaan met de succesvolle 
uitvoering van zijn traditionele taken, maar 
zich ook kan richten op een aantal nieuwe, 
wereldwijde uitdagingen met een 
aanzienlijke regionale uitwerking zoals 
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klimaatverandering, demografische 
veranderingen, energie-efficiëntie en 
stedelijke concentratie, zoals uiteengezet in 
het Vierde verslag over de economische en 
sociale cohesie van de Commissie 
(COM/2007/0273); is daarom van mening 
dat de toewijzing van 0,35% van het BBP 
van de EU niet voldoende zal zijn om dit 
beleid te financieren;

klimaatverandering, demografische 
veranderingen, ontvolking, aanpassing 
aan de globalisering, herstel van 
plattelandsgebieden, energie-efficiëntie en 
stedelijke concentratie, zoals uiteengezet in 
het Vierde verslag over de economische en 
sociale cohesie van de Commissie 
(COM/2007/0273); is daarom van mening 
dat de toewijzing van 0,35% van het BBP 
van de EU niet voldoende zal zijn om dit 
beleid te financieren;

Or. es

Amendement 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. overwegende dat het absoluut 
noodzakelijk is dat toereikende financiële 
middelen voor de periode na 2013 worden 
gegarandeerd, zodat het cohesiebeleid niet 
alleen kan doorgaan met de succesvolle 
uitvoering van zijn traditionele taken, maar 
zich ook kan richten op een aantal nieuwe, 
wereldwijde uitdagingen met een 
aanzienlijke regionale uitwerking zoals 
klimaatverandering, demografische 
veranderingen, energie-efficiëntie en 
stedelijke concentratie, zoals uiteengezet in 
het Vierde verslag over de economische en 
sociale cohesie van de Commissie 
(COM/2007/0273); is daarom van mening 
dat de toewijzing van 0,35% van het BBP 
van de EU niet voldoende zal zijn om dit 
beleid te financieren;

2. overwegende dat het absoluut 
noodzakelijk is dat in de nieuwe financiële 
vooruitzichten voor de periode na 2013 
toereikende financiële middelen worden 
gegarandeerd, zodat het cohesiebeleid niet 
alleen kan doorgaan met de succesvolle 
uitvoering van zijn traditionele taken, maar 
zich ook kan richten op een aantal nieuwe, 
wereldwijde uitdagingen met een 
aanzienlijke regionale uitwerking zoals 
klimaatverandering, demografische 
veranderingen, energie-efficiëntie en 
stedelijke concentratie, zoals uiteengezet in 
het Vierde verslag over de economische en 
sociale cohesie van de Commissie 
(COM/2007/0273); is daarom van mening 
dat de toewijzing van slechts 0,35% van 
het BBP van de EU lang niet voldoende 
zal zijn om dit beleid te financieren;

Or. pl
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Amendement 11
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. overwegende dat het absoluut 
noodzakelijk is dat toereikende financiële 
middelen voor de periode na 2013 worden 
gegarandeerd, zodat het cohesiebeleid niet 
alleen kan doorgaan met de succesvolle 
uitvoering van zijn traditionele taken, maar 
zich ook kan richten op een aantal nieuwe, 
wereldwijde uitdagingen met een 
aanzienlijke regionale uitwerking zoals 
klimaatverandering, demografische 
veranderingen, energie-efficiëntie en 
stedelijke concentratie, zoals uiteengezet in 
het Vierde verslag over de economische en 
sociale cohesie van de Commissie 
(COM/2007/0273); is daarom van mening 
dat de toewijzing van 0,35% van het BBP
van de EU niet voldoende zal zijn om dit 
beleid te financieren;

2. overwegende dat het absoluut 
noodzakelijk is dat toereikende financiële 
middelen voor de periode na 2013 worden 
gegarandeerd, zodat het cohesiebeleid niet 
alleen kan doorgaan met de succesvolle 
uitvoering van zijn traditionele taken, maar 
zich ook kan richten op een aantal nieuwe, 
wereldwijde uitdagingen met een 
aanzienlijke regionale uitwerking zoals 
klimaatverandering, demografische 
veranderingen, energie-efficiëntie en 
stedelijke concentratie, zoals uiteengezet in 
het Vierde verslag over de economische en 
sociale cohesie van de Commissie 
(COM/2007/0273);

Or. cs

Amendement 12
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept de noodzaak van 
tijdelijke financieringsmechanismen voor 
de infaserings- en uitfaseringsregio’s en 
voor lidstaten die niet langer in 
aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds, om de bereikte 
convergentie te consolideren;

Or. es
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Amendement 13
Pedro Guerreiro

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de huidige 
communautaire financiële middelen voor 
het cohesiebeleid niet volstaan om een 
antwoord te bieden op de noden van reële 
convergentie, de regionale ongelijkheden, 
de hoge werkeloosheidniveaus, de 
inkomensongelijkheid en de armoede in 
de Europese Unie en herhaalt daarom dat 
het noodzakelijk is om de communautaire 
begroting te verhogen met als 
voornaamste en centrale doel het 
bevorderen van de economische en sociale 
cohesie in de Europese Unie;

Or. pt

Amendement 14
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt de noodzaak voldoende 
financiële middelen beschikbaar te stellen 
voor het economische, sociale en 
regionale cohesiebeleid, zodat de 
regionale verschillen kunnen worden 
teruggedrongen die zich nog steeds 
voordoen op het gebied van de 
toegankelijkheid en communicatie tussen 
het centrum en de periferie als gevolg van 
structurele, geografische achterstanden, 
onvoldoende investeringen in de 
verkeersinfrastructuur, onvoldoende 
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spreiding van mogelijke 
transportverbindingen, gebrek aan 
openbare voorzieningen zoals onderwijs 
en gezondheidszorg enz.; wijst in het 
bijzonder op de essentiële belemmeringen 
inzake de toegankelijkheid van berg- en 
eilandgebieden, perifere gebieden, 
ultraperifere gebieden, afgelegen 
grenssteden, dunbevolkte gebieden en 
gebieden die met ontvolking hebben te 
kampen;

Or. es

Amendement 15
Pedro Guerreiro

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van mening dat het bestaan van 
een sterk Europees regionaal beleid 
waarvoor voldoende middelen worden 
uitgetrokken een conditio sine qua non is 
om het hoofd te kunnen bieden aan de 
opeenvolgende uitbreidingen en om 
sociale, economische en territoriale 
cohesie tot stand te brengen in een 
uitgebreide EU;

Or. pt

Amendement 16
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt de noodzaak 
voldoende middelen ter beschikking te 
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stellen om de aanzienlijke technologische 
kloof te dichten die bestaat tussen de 
meest ontwikkelde en de minst 
ontwikkelde gebieden;

Or. es

Amendement 17
Pedro Guerreiro

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. is van mening dat de huidige 
communautaire financiële middelen voor 
het cohesiebeleid niet volstaan om een 
antwoord te bieden op de noden van reële 
convergentie, de regionale ongelijkheden, 
de hoge werkeloosheidniveaus, de 
inkomensongelijkheid en de armoede in 
de Europese Unie; in dat opzicht acht zij 
het noodzakelijk dat de communautaire 
uitgaven met ten minste 1,24% van het 
BBP van de EU worden verhoogd en dat 
alle mogelijkheden van het 
Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie met betrekking tot de 
begrotingsdiscipline en goed financieel 
bestuur1 worden onderzocht en de 
volledige uitvoering ervan wordt 
gewaarborgd, met als voornaamste en 
centrale doelstelling het bevorderen van 
de economische en sociale cohesie;

Or. pt

                                               
1 PB C 331 van 7.12.1993, blz. 1.
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Amendement 18
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. herhaalt dat het noodzakelijk 
is het Europese cohesiebeleid te blijven 
ondersteunen met toereikende financiële 
middelen zodat de bereikte vooruitgang op 
het gebied van convergentie in het 
volledige grondgebied van de Europese 
Unie kan worden geconsolideerd, hoewel 
zich nu het feit voordoet dat achter de 
convergentie tussen de landen eigenlijk 
een toename van de ongelijkheden tussen 
en binnen de regio’s schuil gaat; stelt 
bovendien vast dat bovengenoemde 
regionale en infraregionale ongelijkheden 
op meerdere vlakken zichtbaar zijn zoals 
op het gebied van werkgelegenheid, 
productiviteit, inkomens, 
onderwijsniveaus, innovatiecapaciteit 
enz.; onderstreept de rol van territoriale 
samenwerking om bij te dragen aan het 
overwinnen van deze problemen en vraagt 
bijgevolg om toewijzing van voldoende 
budget om dit doel te realiseren;

Or. es

Amendement 19
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak om de 
procedures voor de uitvoering van 
structuurfondsen te vereenvoudigen, met 
name de beheers- en controlesystemen; 
merkt op dat de complexiteit van het 

3. onderstreept de noodzaak om de 
procedures voor de uitvoering van 
structuurfondsen te vereenvoudigen, met 
name de beheers- en controlesystemen, en 
tegelijkertijd fraude en 
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systeem in zekere mate verantwoordelijk is 
voor de ondermaatse benutting van de 
beschikbare middelen door de lidstaten; 
dringt er bij de Commissie op aan om 
onverwijld concrete voorstellen in te 
dienen ter vereenvoudiging van relevante 
procedures, die onmiddellijk zou moeten 
worden uitgevoerd;

onregelmatigheden te bestrijden; merkt op 
dat de complexiteit van het systeem in 
zekere mate verantwoordelijk is voor de 
ondermaatse benutting van de beschikbare 
middelen door de lidstaten; verwelkomt de 
recente voorstellen van de Europese 
Commissie in verband met de vervroegde 
herziening van het cohesiebeleid van de 
Europese Unie, met onder meer concrete 
voorstellen ter vereenvoudiging van 
relevante procedures, die onmiddellijk zou 
moeten worden uitgevoerd; 

Or. fr

Amendement 20
Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak om de 
procedures voor de uitvoering van 
structuurfondsen te vereenvoudigen, met 
name de beheers- en controlesystemen; 
merkt op dat de complexiteit van het 
systeem in zekere mate verantwoordelijk is 
voor de ondermaatse benutting van de 
beschikbare middelen door de lidstaten; 
dringt er bij de Commissie op aan om 
onverwijld concrete voorstellen in te 
dienen ter vereenvoudiging van relevante 
procedures, die onmiddellijk zou moeten 
worden uitgevoerd;

3. onderstreept de noodzaak om de 
procedures voor de uitvoering van 
structuurfondsen te vereenvoudigen, met 
name de beheers- en controlesystemen, 
terwijl tegelijkertijd de toereikendheid van 
de financiële controlemechanismen en de 
uitvoering van het actieplan ter 
versterking van het toezicht  in het kader 
van het gedeeld beheer van structurele 
acties; merkt op dat de complexiteit van 
het systeem in zekere mate 
verantwoordelijk is voor de ondermaatse 
benutting van de beschikbare middelen 
door de lidstaten; dringt er bij de 
Commissie op aan om onverwijld concrete 
voorstellen in te dienen ter 
vereenvoudiging van relevante procedures, 
die onmiddellijk zou moeten worden 
uitgevoerd;

Or. en
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Amendement 21
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak om de 
procedures voor de uitvoering van 
structuurfondsen te vereenvoudigen, met 
name de beheers- en controlesystemen; 
merkt op dat de complexiteit van het 
systeem in zekere mate verantwoordelijk is 
voor de ondermaatse benutting van de 
beschikbare middelen door de lidstaten; 
dringt er bij de Commissie op aan om 
onverwijld concrete voorstellen in te 
dienen ter vereenvoudiging van relevante 
procedures, die onmiddellijk zou moeten 
worden uitgevoerd;

3. onderstreept de noodzaak om de 
procedures voor de uitvoering van 
structuurfondsen te vereenvoudigen, met 
name de beheers- en controlesystemen; 
merkt op dat de complexiteit van het 
systeem in zekere mate verantwoordelijk is 
voor de ondermaatse benutting van de 
beschikbare middelen door de lidstaten; 
dringt er bij de Commissie op aan om 
onverwijld concrete voorstellen in te 
dienen ter vereenvoudiging van relevante 
procedures, die onmiddellijk zouden 
moeten worden uitgevoerd en dringt 
tevens aan op concrete voorstellen met 
betrekking tot een duidelijke verdeling 
van de verantwoordelijkheden en 
competenties tussen de EU, de lidstaten en 
de lokale en regionale overheden;

Or. es

Amendement 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak om de 
procedures voor de uitvoering van 
structuurfondsen te vereenvoudigen, met 
name de beheers- en controlesystemen; 
merkt op dat de complexiteit van het 
systeem in zekere mate verantwoordelijk is 
voor de ondermaatse benutting van de 
beschikbare middelen door de lidstaten; 
dringt er bij de Commissie op aan om 

3. onderstreept de noodzaak om de 
procedures voor de uitvoering van 
structuurfondsen te vereenvoudigen, met 
name de beheers- en controlesystemen, ook 
op nationaal en regionaal niveau; merkt 
op dat de complexiteit van het systeem in 
zekere mate verantwoordelijk is voor de 
ondermaatse benutting van de beschikbare 
middelen door de lidstaten; dringt er bij de 
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onverwijld concrete voorstellen in te 
dienen ter vereenvoudiging van relevante 
procedures, die onmiddellijk zou moeten 
worden uitgevoerd;

Commissie op aan om onverwijld concrete 
voorstellen in te dienen ter 
vereenvoudiging van relevante procedures, 
die onmiddellijk zou moeten worden 
uitgevoerd;

Or. pl

Amendement 23
Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de Commissie zich voor het 
eerst heeft beziggehouden met een 
systematische evaluatie van de effectiviteit 
van de operationele programma's van de 
periode 2000-2006; ziet met veel 
belangstelling uit naar de resultaten van 
deze evaluatie, die een serieuze poging 
vormt om de effectiviteit van maatregelen 
onder het cohesiebeleid te meten; tekent 
daarbij echter aan dat het zeer moeilijk is 
om de positieve effecten die het 
cohesiebeleid daadwerkelijk heeft 
bewerkstelligd volledig op hun waarde te 
schatten, aangezien deze effecten niet 
gemeten kunnen worden in puur 
economische termen;

4. merkt op dat de Commissie zich voor het 
eerst heeft beziggehouden met een 
systematische evaluatie van de effectiviteit 
van de operationele programma's van de 
periode 2000-2006; ziet met veel 
belangstelling uit naar de resultaten van 
deze evaluatie, die een serieuze poging 
vormt om de effectiviteit van maatregelen 
onder het cohesiebeleid te meten; dringt er 
bij de Commissie op aan om aan de EU-
financiering uit het financieel kader 
2007-2013 de voorwaarde te verbinden dat 
de specifieke doelstellingen uit de 
communautaire wetgeving, zoals de 
doelstellingen die zijn vastgesteld in de 
communautaire wetgeving inzake 
klimaatverandering en energie en in het 
actieplan voor biodiversiteit, zijn bereikt, 
en te waarborgen dat de EU-financiering 
wordt opgeschort wanneer de 
communautaire milieuwetgeving niet 
wordt nageleefd;

Or. en
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Amendement 24
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de Commissie zich voor het 
eerst heeft beziggehouden met een 
systematische evaluatie van de effectiviteit 
van de operationele programma's van de 
periode 2000-2006; ziet met veel 
belangstelling uit naar de resultaten van 
deze evaluatie, die een serieuze poging 
vormt om de effectiviteit van maatregelen 
onder het cohesiebeleid te meten; tekent 
daarbij echter aan dat het zeer moeilijk is 
om de positieve effecten die het 
cohesiebeleid daadwerkelijk heeft 
bewerkstelligd volledig op hun waarde te 
schatten, aangezien deze effecten niet 
gemeten kunnen worden in puur 
economische termen;

4. merkt op dat de Commissie zich voor het 
eerst heeft beziggehouden met een 
systematische evaluatie van de effectiviteit 
van de operationele programma's van de 
periode 2000-2006; ziet met veel 
belangstelling uit naar de resultaten van 
deze evaluatie, die een serieuze poging 
vormt om de effectiviteit van maatregelen 
onder het cohesiebeleid te meten; tekent 
daarbij echter aan dat het zeer moeilijk is 
om de positieve effecten die het 
cohesiebeleid daadwerkelijk heeft 
bewerkstelligd nu al volledig op hun 
waarde te schatten, aangezien de 
definitieve resultaten van de uitgevoerde 
maatregelen pas later zichtbaar zullen zijn 
en deze effecten niet gemeten kunnen 
worden in puur economische termen;

Or. pl

Amendement 25
Pedro Guerreiro

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat het cohesiebeleid 
en de financiële middelen die daarvoor 
worden uitgetrokken, moeten worden 
aangewend voor het stimuleren van 
economische, sociale en territoriale 
ontwikkeling en daarom niet 
onderworpen mogen worden aan de 
mededingingsregels en deregulering van 
de Lissabon-strategie; is van mening dat 
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mededinging geen vervangingsmiddel 
mag zijn voor convergentie in de lidstaten 
en de regio’s die een sociaaleconomische 
achterstand hebben;

Or. pt

Amendement 26
Pedro Guerreiro

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. beklemtoont dat het cohesiebeleid 
niet mag worden beschouwd als louter 
een instrument om de doelstellingen te 
verwezenlijken die zijn vastgesteld in 
andere sectorale beleidslijnen; het 
cohesiebeleid is immers een 
communautair beleid met een grote 
toegevoegde waarde en een eigen 
bestaansreden: cohesie;

Or. pt

Amendement 27
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat de huidige financiële crisis de 
economische en financiële situatie in vele 
lidstaten ingrijpend heeft veranderd; merkt 
op dat nationale investeringsprioriteiten ten 
gevolge van de crisis kunnen wijzigen en 
dat om die reden meerdere operationele 
programma's wellicht moeten worden 
aangepast; onderstreept het feit dat 
lidstaten mogelijk ook te maken hebben 

5. erkent dat de huidige financiële crisis de 
economische en financiële situatie in vele 
lidstaten ingrijpend heeft veranderd; merkt 
op dat nationale investeringsprioriteiten ten 
gevolge van de crisis kunnen wijzigen en 
dat om die reden meerdere operationele 
programma's wellicht moeten worden 
aangepast; onderstreept het feit dat 
lidstaten mogelijk ook te maken hebben 
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met liquiditeitsproblemen waardoor ze de 
betaling van nationale bijdragen aan de 
uitvoering van structurele acties en 
programma's niet kunnen garanderen; 
dringt er bij de Commissie op aan om 
nauw samen te werken met de lidstaten in 
een gezamenlijke poging om de Europese 
economie te stimuleren; roept de 
Commissie verder op om, waar nodig,
voorstellen in te dienen voor wijziging van 
het bestaande wetgevingskader voor de 
structuurfondsen 2007-2013;

met liquiditeitsproblemen waardoor ze de 
betaling van nationale bijdragen aan de 
uitvoering van structurele acties en 
programma's niet kunnen garanderen; 
dringt er bij de Commissie op aan om 
nauw samen te werken met de lidstaten in 
een gezamenlijke poging om de Europese 
economie te stimuleren; verwelkomt verder 
de voorstellen van de Commissie voor 
wijziging van het bestaande 
wetgevingskader voor de structuurfondsen 
2007-2013 teneinde het systeem te 
vereenvoudigen, en om de betalingen aan 
lidstaten te versnellen en te 
vergemakkelijken; is van mening dat de 
voorstellen een belangrijke eerste stap 
vormen naar het helpen van lidstaten bij 
hun inspanningen om de negatieve 
gevolgen van de huidige economische 
crisis te bestrijden;

Or. en

Amendement 28
Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat de huidige financiële crisis de 
economische en financiële situatie in vele 
lidstaten ingrijpend heeft veranderd; merkt 
op dat nationale investeringsprioriteiten ten 
gevolge van de crisis kunnen wijzigen en 
dat om die reden meerdere operationele 
programma's wellicht moeten worden 
aangepast; onderstreept het feit dat 
lidstaten mogelijk ook te maken hebben 
met liquiditeitsproblemen waardoor ze de 
betaling van nationale bijdragen aan de 
uitvoering van structurele acties en 
programma's niet kunnen garanderen; 
dringt er bij de Commissie op aan om 
nauw samen te werken met de lidstaten in 

5. erkent dat de huidige financiële crisis de 
economische en financiële situatie in vele 
lidstaten ingrijpend heeft veranderd; merkt 
op dat nationale investeringsprioriteiten ten 
gevolge van de crisis kunnen wijzigen en 
dat om die reden meerdere operationele 
programma's wellicht moeten worden 
aangepast; beveelt aan dat deze 
aanpassingen worden geconcentreerd op 
de nieuwe uitdagingen van de klimaat- en 
demografische verandering, energie-
efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen en duurzame en 
inclusieve steden; onderstreept het feit dat 
lidstaten mogelijk ook te maken hebben 
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een gezamenlijke poging om de Europese 
economie te stimuleren; roept de 
Commissie verder op om, waar nodig, 
voorstellen in te dienen voor wijziging van 
het bestaande wetgevingskader voor de 
structuurfondsen 2007-2013;

met liquiditeitsproblemen waardoor ze de 
betaling van nationale bijdragen aan de 
uitvoering van structurele acties en 
programma's niet kunnen garanderen; 
dringt er bij de Commissie op aan om 
nauw samen te werken met de lidstaten in 
een gezamenlijke poging om de Europese 
economie te stimuleren; roept de 
Commissie verder op om, waar nodig, 
voorstellen in te dienen voor wijziging van 
het bestaande wetgevingskader voor de 
structuurfondsen 2007-2013;

Or. en

Amendement 29
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat de huidige financiële crisis de 
economische en financiële situatie in vele 
lidstaten ingrijpend heeft veranderd; merkt 
op dat nationale investeringsprioriteiten ten 
gevolge van de crisis kunnen wijzigen en 
dat om die reden meerdere operationele 
programma's wellicht moeten worden
aangepast; onderstreept het feit dat 
lidstaten mogelijk ook te maken hebben 
met liquiditeitsproblemen waardoor ze de 
betaling van nationale bijdragen aan de 
uitvoering van structurele acties en 
programma's niet kunnen garanderen; 
dringt er bij de Commissie op aan om 
nauw samen te werken met de lidstaten in 
een gezamenlijke poging om de Europese 
economie te stimuleren; roept de 
Commissie verder op om, waar nodig, 
voorstellen in te dienen voor wijziging van 
het bestaande wetgevingskader voor de 
structuurfondsen 2007-2013;

5. erkent dat de huidige financiële crisis de 
economische en financiële situatie in vele 
lidstaten ingrijpend heeft veranderd; merkt 
op dat nationale investeringsprioriteiten ten 
gevolge van de crisis kunnen wijzigen en 
dat om die reden meerdere operationele 
programma's wellicht moeten worden 
aangepast; onderstreept het feit dat 
lidstaten mogelijk ook te maken hebben 
met liquiditeitsproblemen waardoor ze de 
betaling van nationale bijdragen aan de 
uitvoering van structurele acties en 
programma's niet kunnen garanderen; is 
daarom niet alleen verheugd over de door 
de Commissie voorgestelde wijzigingen 
van het bestaande wetgevingskader voor 
de structuurfondsen 2007-2013, maar ook 
over de bereidheid om de uiterste termijn 
voor de afrekening van de door de 
structuurfondsen medegefinancierde 
programma's in de programmaperiode 
2000-2006 te verlengen; dringt er bij de 
Commissie op aan om nauw samen te 
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werken met de lidstaten in een 
gezamenlijke poging om de Europese 
economie te stimuleren;

Or. pl

Amendement 30
Rumiana Jeleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt het feit dat het verbeteren 
van de kwaliteit van het leven van burgers 
in de Europese Unie het uiteindelijke doel 
van EU-financiering is en roept dan ook 
de lidstaten op om de EU-fondsen 
optimaal te beheren; herinnert in dit 
opzicht aan de noodzaak van goed bestuur 
en het belang van de bestrijding van 
fraude, corruptie en georganiseerde 
misdaad, die een rechtstreekse schending 
zijn van de beginselen waarop de EU-
begroting is geschraagd; verwelkomt 
daarom de inspanningen van OLAF in dit 
opzicht;

Or. en

Amendement 31
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. beveelt aan, binnen de context van de 
territoriale samenhang, dat de Europese 
doelstelling van territoriale samenwerking 
aanzienlijk wordt versterkt, zowel in 
beleidsmatig als financieel opzicht, en stelt 

6. beveelt aan, binnen de context van de 
territoriale samenhang, dat de Europese 
doelstelling van territoriale samenwerking 
aanzienlijk wordt versterkt, zowel in 
beleidsmatig als financieel opzicht, en stelt 

Adlib Express Watermark



PE416.641v01-00 22/28 AM\758300NL.doc

NL

voor extra financiële middelen voor de 
komende programmaperiode vrij te maken; 
is verheugd over de recente inspanningen 
van de Commissie om territoriale 
samenwerking te bevorderen door 
transnationale samenwerkingsstructuren te 
creëren voor landen die met dezelfde 
soorten problemen te maken hebben; heeft 
met belangstelling kennis genomen van de 
strategie voor het Baltische Zeegebied, die 
laat zien dat soortgelijke strategieën in de 
toekomst wellicht ook overwogen zouden 
kunnen worden voor andere regio's;

voor extra financiële middelen voor de 
komende programmaperiode vrij te maken; 
is verheugd over de recente inspanningen 
van de Commissie om territoriale 
samenwerking te bevorderen door 
transnationale samenwerkingsstructuren te 
creëren voor landen die met dezelfde 
soorten problemen te maken hebben; heeft 
met belangstelling kennis genomen van de 
strategie voor het Baltische Zeegebied, die 
laat zien dat soortgelijke strategieën in de 
toekomst wellicht ook overwogen zouden 
kunnen worden voor andere soorten
gebieden;

Or. pl

Amendement 32
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om voorstellen te doen voor een 
veelomvattend systeem van 
overgangsbijstand voor de periode na 
2013 voor regio's die de drempel van 75% 
van het BBP overschrijden; vindt het 
uiterst belangrijk om deze 
'overgangsregio's' afzonderlijk te 
behandelen omdat zij zich nog steeds in 
een overgangsfase van hun ontwikkeling 
zullen bevinden en daarom zouden 
moeten kunnen profiteren van een 
duidelijker gedefinieerde status, 
transparante regels en een grotere 
zekerheid voor wat betreft het ontvangen 
van overgangssteun uit de 
structuurfondsen gedurende de komende 
programmeringsperiode;

Or. en
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Amendement 33
Pedro Guerreiro

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. beklemtoont dat het voornaamste 
doel van het regionaal beleid het 
bevorderen van de economische en sociale 
cohesie is, dat wil zeggen het beperken 
van de ongelijkheden tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de 
verschillende regio’s en van de 
achterstand van de benadeelde gebieden 
en dat het niet mag worden afgezwakt of 
tegengewerkt door de territoriale 
dimensie; benadrukt dat er voor nieuwe 
doelstellingen en prioriteiten nieuwe 
communautaire financiële middelen 
zullen moeten worden vrijgemaakt;

Or. pt

Amendement 34
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. volgt belangstellend het debat over 
het plannen van het volgende financiële 
kader voor een periode van vijf jaar, in 
plaats van de huidige periode van zeven 
jaar, zodat deze periode samenvalt met de 
mandaten van de Europese Commissie en 
het Europees Parlement; is zich niettemin 
bewust van de grote problemen die het 
uitvoeren van de meerjarenprogramma's 
van de structuurfondsen in een dergelijk 
korte programmeringsperiode met zich 
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meebrengen; stelt voor dat het 
cohesiebeleid daarom voor een periode 
van tien jaar wordt gepland, met een 
substantiële herziening van de wetgevende 
en operationele kaders na de eerste vijf 
jaar;

Or. en

Amendement 35
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. benadrukt de positieve gevolgen 
van de nieuwe initiatieven Jessica, 
Jaspers and Jeremie die worden 
gefinancierd door de Europese 
Investeringsbank en andere instellingen 
en vraagt om uitbreiding van deze 
initiatieven in het volgende financiële 
kader;

Or. en

Amendement 36
Rumiana Jeleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. beveelt aan, binnen de context van de 
territoriale samenhang, dat de Europese 
doelstelling van territoriale samenwerking 
aanzienlijk wordt versterkt, zowel in 
beleidsmatig als financieel opzicht, en stelt 
voor extra financiële middelen voor de 
komende programmaperiode vrij te maken; 
is verheugd over de recente inspanningen 

7. beveelt aan, binnen de context van de 
territoriale samenhang, dat de Europese 
doelstelling van territoriale samenwerking 
aanzienlijk wordt versterkt, zowel in 
beleidsmatig als financieel opzicht, en stelt 
voor extra financiële middelen voor de 
komende programmaperiode vrij te maken; 
is verheugd over de recente inspanningen 
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van de Commissie om territoriale 
samenwerking te bevorderen door 
transnationale samenwerkingsstructuren te 
creëren voor landen die met dezelfde 
soorten problemen te maken hebben; heeft 
met belangstelling kennis genomen van de 
strategie voor het Baltische Zeegebied, die 
laat zien dat soortgelijke strategieën in de 
toekomst wellicht ook overwogen zouden 
kunnen worden voor andere regio's;

van de Commissie om territoriale 
samenwerking te bevorderen door 
transnationale samenwerkingsstructuren te 
creëren voor landen die met dezelfde 
soorten problemen te maken hebben; heeft 
met belangstelling kennis genomen van de 
strategie voor het Baltische Zeegebied, die 
laat zien dat soortgelijke strategieën in de 
toekomst wellicht ook overwogen zouden 
kunnen worden voor andere regio's, zoals 
het Zwarte Zeegebied; 

Or. en

Amendement 37
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept in herinnering dat, tijdens de 
onderhandelingen over de verordeningen 
betreffende de structuurfondsen 2007-
2013, het Parlement in de context van een 
informele trialoog een voorstel heeft 
ingediend voor de herverdeling van 
onbenutte middelen die verloren gaan 
vanwege de N+2 / N+3-regel voor de door 
de Gemeenschap uitgetrokken 
begrotingsmiddelen voor cohesie (rubriek 
1b) en voor andere operationele 
programma's met een hogere 
benuttingsgraad; betreurt ten zeerste dat dit 
voorstel destijds niet door de Raad is
overwogen; roept de Commissie op om in 
haar aanstaande tussentijdse evaluatie te 
reageren op het voorstel van het Parlement 
en om specifieke voorstellen uit te werken 
voor de herverdeling van deze middelen.

7. roept in herinnering dat, tijdens de 
onderhandelingen over de verordeningen 
betreffende de structuurfondsen 2007-
2013, het Parlement in de context van een 
informele trialoog een voorstel heeft 
ingediend voor de herverdeling van 
onbenutte middelen die verloren gaan 
vanwege de N+2 / N+3-regel voor de door 
de Gemeenschap uitgetrokken 
begrotingsmiddelen voor cohesie (rubriek 
1b) en voor andere operationele 
programma's met een hogere 
benuttingsgraad, alsook voor de instelling 
van een communautaire reserve voor 
kwaliteit en prestatie als mechanisme voor 
het belonen van vooruitgang; betreurt ten 
zeerste dat deze voorstellen destijds niet 
door de Raad zijn overwogen; roept de 
Commissie op om in haar aanstaande 
tussentijdse evaluatie te reageren op het 
voorstel van het Parlement en om 
specifieke voorstellen uit te werken voor 
de herverdeling van deze middelen.
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Or. fr

Amendement 38
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept in herinnering dat, tijdens de 
onderhandelingen over de verordeningen 
betreffende de structuurfondsen 2007-
2013, het Parlement in de context van een 
informele trialoog een voorstel heeft 
ingediend voor de herverdeling van 
onbenutte middelen die verloren gaan 
vanwege de N+2 / N+3-regel voor de door 
de Gemeenschap uitgetrokken 
begrotingsmiddelen voor cohesie (rubriek 
1b) en voor andere operationele 
programma's met een hogere 
benuttingsgraad; betreurt ten zeerste dat 
dit voorstel destijds niet door de Raad is 
overwogen; roept de Commissie op om in 
haar aanstaande tussentijdse evaluatie te 
reageren op het voorstel van het 
Parlement en om specifieke voorstellen uit 
te werken voor de herverdeling van deze 
middelen.

7. roept in herinnering dat, tijdens de 
onderhandelingen over de verordeningen 
betreffende de structuurfondsen 2007-
2013, het Parlement in de context van een 
informele trialoog een voorstel heeft 
ingediend voor de herverdeling van 
onbenutte middelen die verloren gaan 
vanwege de N+2 / N+3-regel voor de door 
de Gemeenschap uitgetrokken 
begrotingsmiddelen voor cohesie (rubriek 
1b) en voor andere operationele 
programma's met een hogere 
benuttingsgraad; roept de Commissie op 
om een analyse voor te leggen van de 
effecten bij gebruik van dit instrument in 
de praktijk.

Or. cs

Amendement 39
Pedro Guerreiro

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. beveelt aan dat er specifieke 
maatregelen worden goedgekeurd om het 
cohesiebeleid van de EU, in al zijn 
dimensies, aan te passen aan de situatie 
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van de ultraperifere gebieden, zoals is 
vastgesteld in artikel 299, lid 2, van het 
EG-Verdrag; vraagt aan de Commissie 
om permanente beleidslijnen en 
maatregelen voor te stellen die flexibel 
zijn, waarvoor voldoende middelen 
worden uitgetrokken, die aangepast zijn 
aan de behoeften van elke ultraperifere 
regio en die ertoe kunnen bijdragen de 
obstakels te overwinnen die hun 
ontwikkeling in de weg staan;

Or. pt

Amendement 40
Pedro Guerreiro

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. vestigt de aandacht op de situatie 
van de regio’s die, ondanks het feit dat ze 
tot de armste regio’s van de EU-15 
behoorden, uitgezonderd worden uit de 
groep van de armste regio’s van de EU-
27, enkel en alleen op grond van 
statistieken; beveelt aan dat er aandacht 
wordt geschonken aan de specifieke 
situatie van deze regio’s waarvoor in het 
huidige financiële kader minder hoge 
bedragen worden uitgetrokken; is van 
mening dat het kader moet worden 
herzien zodat de regio’s die het slachtoffer 
zijn van het zogenaamde ‘statistisch 
effect’ dezelfde steun krijgen die ze 
zouden krijgen als voor de 
subsidiabiliteitscriteria zou worden
uitgegaan van de EU-15;

Or. pt
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Amendement 41
Pedro Guerreiro

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. benadrukt dat er in het geval 
van overheidssteun in het kader van de 
structuurfondsen langetermijncontracten 
moeten worden afgesloten met de 
bedrijven over de looptijd en de 
werkgelegenheid, teneinde te garanderen 
dat de steun geen bedrijfsverplaatsing in 
de hand werkt;

Or. pt

Amendement 42
Pedro Guerreiro

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. is van mening dat de 
communautaire cofinanciering voor de 
‘convergentieregio’s’ moet worden 
verhoogd, met name voor de minder 
ontwikkelde regio’s in de lidstaten die in 
aanmerking komen voor het Cohesiefonds 
en voor de regio’s die te kampen hebben 
met permanente geografische of 
natuurlijke handicaps, zoals de 
ultraperifere regio’s;

Or. pt
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