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Amendement 1
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om onder meer met 
geforceerde duurzame 
overheidsinvesteringen op de 
economische crisis te reageren; deelt 
nadrukkelijk haar mening dat groene 
investeringen en investeringen in groene 
technologieën plus werkgelegenheid niet 
alleen het meest geschikt zijn om de crisis 
tegemoet te treden, maar ook om de weg 
van een duurzame ontwikkeling in te 
slaan en de economieën op de eisen van 
de klimaatbescherming toe te snijden (low 
carbon economies);

Or. de

Amendement 2
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van oordeel dat de 
structuurfondsen per definitie een goed 
kader voor overheidsinvesteringen bieden 
omdat de structuurfondsverordeningen 
met hun verplichting tot een strikte 
eerbiediging van de communautaire 
milieu- en 
klimaatbeschermingswetgeving, tot 
transparantie en tot het inschakelen van 
de partners een vergelijkbare norm voor 
investeringen door de structuurfondsen in 
alle regio’s stellen;
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Or. de

Amendement 3
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de structuurfondsen 
krachtige instrumenten zijn, ontworpen om 
regio's te steunen bij hun economische en
sociale herstructurering en dus ook bij de 
uitvoering van de maatregelen genoemd 
onder de vier prioritaire gebieden van het 
plan; beaamt dat het gebruik van de 
structuurfondsen de voorkeur geniet boven 
het overhaast ontwerpen van nieuwe 
economische instrumenten; merkt op dat 
deze maatregelen een goede aanvulling zijn 
op de op nationaal niveau getroffen 
maatregelen;

2. benadrukt dat de structuurfondsen 
krachtige instrumenten zijn, ontworpen om 
regio's te steunen bij hun economische,
sociale en ecologische herstructurering en 
dus ook bij de uitvoering van de 
maatregelen genoemd onder de vier 
prioritaire gebieden van het plan; beaamt 
dat het gebruik van de structuurfondsen de 
voorkeur geniet boven het overhaast 
ontwerpen van nieuwe economische 
instrumenten; merkt op dat deze 
maatregelen een goede aanvulling zijn op 
de op nationaal niveau getroffen 
maatregelen;

Or. de

Amendement 4
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vraagt de Commissie en de lidstaten 
met nadruk te waarborgen dat onverkort 
wordt voldaan aan de voorschriften van 
het Gemeenschapsrecht en vooral van de 
communautaire milieu- en 
klimaatbeschermingswetgeving, ondanks 
eventuele nieuwe procedures ter 
vereenvoudiging en bespoediging van de 
inzet van de structuurfondsen; 
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Or. de

Amendement 5
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. dringt er bij de lidstaten en regio’s 
op aan te waarborgen dat het 
partnerschapsbeginsel overeenkomstig 
artikel 16 van de algemene verordening 
inzake de structuurfondsen volledig wordt 
toegepast en dat aan de volledige 
inschakeling van de partners wordt 
vastgehouden;

Or. de

Amendement 6
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat maatregelen zoals 
versnelde betalingen, het gebruik van 
forfaitaire betalingen en vaste bedragen een 
stimulans zullen zijn voor de uitvoering 
van projecten, met name in de 
infrastructuur en de energie- en 
milieusector;

4. is van mening dat maatregelen zoals 
versnelde betalingen, het gebruik van 
forfaitaire betalingen en vaste bedragen een 
stimulans zullen zijn voor de uitvoering 
van projecten, met name in de 
infrastructuur en de energie- en 
milieusector; dringt er bij de lidstaten en 
regio’s op aan hun duurzame 
ontwikkelingsweg te versterken en te 
investeren in infrastructuren en 
innovaties die het klimaat ontzien;

Or. de
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Amendement 7
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is verheugd over het voorstel 
investeringen in energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen in de 
woningbouw in de gehele EU subsidiabel 
via het EFRO te maken; doet een 
nadrukkelijk beroep op de lidstaten en 
regio’s uitgebreid gebruik van deze 
nieuwe mogelijkheid te maken en hun 
operationele programma’s 
dienovereenkomstig aan te passen;

Or. de

Amendement 8
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. geeft in overweging dat het met 
behulp van sommige alternatieve 
financieringsinstrumenten of –modellen, 
waaronder publiek-private 
partnerschappen, wegens de financiële 
crisis moeilijk is reeds geplande projecten 
voort te zetten; is van mening dat 
conventionele projectfinanciering door de 
structuurfondsen de veiligste en 
bovendien meest democratische vorm voor 
investeringen van de overheid is;

Or. de
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