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Amendement 9
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is zeer ingenomen met de goedkeuring 
van het Europees economisch herstelplan
en het daarin uitgestippelde gecoördineerde 
optreden door de lidstaten en de 
Commissie om de economische crisis het 
hoofd te bieden. Het plan is gebaseerd op 
het principe van solidariteit en sociale 
rechtvaardigheid en is in 
overeenstemming met de 
Lissabonstrategie. De voorgestelde 
maatregelen zullen bijdragen aan grondiger 
en structurele langetermijnhervormingen;

1. is ingenomen met de goedkeuring van 
het Europees economisch herstelplan en 
het daarin uitgestippelde gecoördineerde 
optreden door de lidstaten en de 
Commissie om de economische crisis het 
hoofd te bieden. De voorgestelde 
maatregelen zullen bijdragen aan grondiger 
en structurele langetermijnhervormingen;

Or. en

Amendement 10
Emanuel Jardim Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is zeer ingenomen met de goedkeuring 
van het Europees economisch herstelplan 
en het daarin uitgestippelde gecoördineerde 
optreden door de lidstaten en de 
Commissie om de economische crisis het 
hoofd te bieden. Het plan is gebaseerd op 
het principe van solidariteit en sociale 
rechtvaardigheid en is in overeenstemming 
met de Lissabonstrategie. De voorgestelde 
maatregelen zullen bijdragen aan grondiger 
en structurele langetermijnhervormingen;

1. is zeer ingenomen met de goedkeuring 
van het Europees economisch herstelplan 
en het daarin uitgestippelde gecoördineerde 
optreden door de lidstaten en de 
Commissie om de economische crisis het 
hoofd te bieden. Het plan is gebaseerd op 
het principe van solidariteit en sociale 
rechtvaardigheid en is in overeenstemming 
met de Lissabonstrategie. De voorgestelde 
maatregelen zullen bijdragen aan grondiger 
en structurele langetermijnhervormingen
en zullen het herstel van de regio’s van de 
EU bevorderen, met inbegrip van de 
gebieden met blijvende handicaps;
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Or. en

Amendement 11
Gerardo Galeote

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie om 
nauwgezet toezicht uit te oefenen op de 
door de lidstaten ten uitvoer gelegde 
economische maatregelen teneinde te 
waarborgen dat zij niet in strijd zijn met 
de interne markt, die sinds het begin een 
essentiële pijler is van de Europese 
integratie en de economische 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 12
Emmanouil Angelakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van oordeel dat het Europese 
cohesiebeleid, als belangrijkste bron van 
investeringen in de reële economie, in 
hoge mate bijdraagt aan het Europees 
economisch herstelplan; brengt in 
herinnering dat meer dan 65% van het 
totale aantal middelen dat in dit kader 
voor de periode 2007-2013 is 
uitgetrokken, oftewel 230 miljard euro in 
financiële termen, reeds "geoormerkt" is 
voor investering in de vier prioritaire 
gebieden van de Lissabonstrategie voor 
groei en werkgelegenheid, namelijk
mensen, ondernemingen, energie en
infrastructuur en onderzoek en innovatie; 
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is ervan overtuigd dat deze investeringen 
van essentieel belang zijn om een 
doeltreffend antwoord te bieden op de 
huidige financiële crisis;

Or. en

Amendement 13
Kyriacos Triantaphyllides

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 en 
sociale herstructurering. De maatregelen 
die onder de vier prioritaire gebieden van 
het plan worden voorgesteld om de 
economie nieuw leven in te blazen
beantwoorden niet aan de huidige 
maatschappelijke situatie en voorzien niet 
in een onmiddellijke en drastische actie 
waarmee de daling van de 
levensstandaard van de Europese burgers 
een halt kan worden toegeroepen;

Or. en

Amendement 14
Emmanouil Angelakas

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 

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 
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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;

onder de vier prioritaire gebieden van het 
plan om de economie nieuw leven in te 
blazen; 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; is van oordeel dat spoed 
moet worden gemaakt met de middelen en 
de maatregelen van het Europese 
cohesiebeleid om de economie tijdig 
nieuw leven in te blazen en met name 
steun te verlenen aan mensen die 
getroffen worden door de crisis;

Or. en

Amendement 15
Emmanouil Angelakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verwelkomt de 
wetgevingsvoorstellen van de Commissie -
die in lijn zijn met het Europees 
economisch herstelplan en daarop een 
aanvulling vormen - om drie van de 
bestaande structuurfondsverordeningen te 
amenderen; merkt op dat deze 
wetswijzigingen ten doel hebben de 
cashflow en de liquiditeit in de lidstaten te 
bevorderen, het gebruik van 
financieringsinstrumenten te 
vergemakkelijken, het gebruik van vaste 
bedragen en forfaitaire kosten te 
vereenvoudigen en te veralgemenen en de 
mogelijkheden voor ondersteuning van 
investeringen in energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie in woningen te 
vergroten; verleent haar volledige steun 
aan deze voorstellen en is van oordeel dat 
de tenuitvoerlegging ervan onmiddellijk 
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een gunstig effect kan hebben in de 
praktijk;

Or. en

Amendement 16
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. ondersteunt de voorgestelde wijzigingen 
van de uitvoeringsvoorschriften om de 
flexibiliteit van de structuurfondsen te 
vergroten en om ze af te stemmen op de 
buitengewone economische 
omstandigheden en de daaruit 
voortvloeiende behoeften. Desalniettemin 
moedigt zij de Commissie aan om te 
bestuderen of de bestaande instrumenten 
kunnen worden vereenvoudigd;

3. ondersteunt de voorgestelde wijzigingen 
van de uitvoeringsvoorschriften om de 
flexibiliteit van de structuurfondsen te 
vergroten en om ze af te stemmen op de 
buitengewone economische 
omstandigheden en de daaruit 
voortvloeiende behoeften;

Or. en

Amendement 17
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. ondersteunt de voorgestelde wijzigingen 
van de uitvoeringsvoorschriften om de 
flexibiliteit van de structuurfondsen te 
vergroten en om ze af te stemmen op de 
buitengewone economische 
omstandigheden en de daaruit 
voortvloeiende behoeften. Desalniettemin 
moedigt zij de Commissie aan om te 
bestuderen of de bestaande instrumenten 
kunnen worden vereenvoudigd;

3. ondersteunt de voorgestelde wijzigingen 
van de uitvoeringsvoorschriften om de 
flexibiliteit van de structuurfondsen te 
vergroten en om ze af te stemmen op de 
buitengewone economische 
omstandigheden en de daaruit 
voortvloeiende behoeften met behulp van 
een langetermijnvisie. Desalniettemin 
roept zij de Commissie op om te 
bestuderen of de bestaande instrumenten 
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kunnen worden vereenvoudigd;

Or. en

Amendement 18
Gerardo Galeote

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. ondersteunt de voorgestelde wijzigingen 
van de uitvoeringsvoorschriften om de 
flexibiliteit van de structuurfondsen te 
vergroten en om ze af te stemmen op de 
buitengewone economische 
omstandigheden en de daaruit 
voortvloeiende behoeften. Desalniettemin
moedigt zij de Commissie aan om te 
bestuderen of de bestaande instrumenten 
kunnen worden vereenvoudigd;

3. ondersteunt de voorgestelde wijzigingen 
van de uitvoeringsvoorschriften om de 
flexibiliteit van de structuurfondsen te 
vergroten en om ze af te stemmen op de 
buitengewone economische 
omstandigheden en de daaruit 
voortvloeiende behoeften; moedigt de 
Commissie aan om de bestaande 
instrumenten te vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 19
Gerardo Galeote

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan te waarborgen dat de 
maatregelen ter bespoediging, 
vereenvoudiging en flexibilisering van de 
tenuitvoerlegging van de 
structuurfondsen en het cohesiefonds
geen afbreuk doen aan hun 
verantwoordelijkheid om op de bedoelde 
tenuitvoerlegging controle uit te oefenen;

Or. en
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Amendement 20
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de organisaties aan 
de basis een belangrijke rol spelen bij het 
bevorderen van de sociale cohesie en de 
maatschappelijke integratie, met name in 
tijden van economische crisis; verzoekt de 
Commissie te waarborgen dat alle 
voorstellen tot vereenvoudiging van de 
structuurfondsen voorzien in maatregelen 
om de administratieve lasten voor deze 
organisaties te beperken;

Or. en

Amendement 21
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verwelkomt dat de Commissie een 
groep van deskundigen ("taskforce 
vereenvoudiging") heeft opgericht die 
moet bestuderen of de procedures voor de 
uitvoering van de structuurfondsen nog 
verder vereenvoudigd kunnen worden; zij 
kijkt vol verwachting uit naar de verdere 
vereenvoudigingsvoorstellen van de 
Commissie, die gepland zijn voor begin 
2009;

Or. en
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Amendement 22
Gerardo Galeote

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. maakt zich vooral zorgen over de 
asymmetrische territoriale gevolgen van 
de crisis op het Europese grondgebied; 
moedigt de Commissie en de lidstaten aan 
om bij de planning en de 
tenuitvoerlegging van concrete 
maatregelen voor het bestrijden van de 
economische crisis de nodige aandacht te 
besteden aan de territoriale 
cohesiedoelstelling; roept met name de 
Commissie op om een passend 
geografisch evenwicht te waarborgen bij 
de presentatie van de lijst van specifieke 
projecten waarop de Europese Raad heeft 
aangedrongen met het oog op de 
versterking van de investeringen in 
infrastructuur en energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 23
Iratxe García Pérez

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-, energie- en milieusector; 
betreurt desalniettemin dat andere 
belangrijke maatregelen achterwege zijn 
gebleven, met name de mogelijkheid om -
uitsluitend in 2009 - tussentijdse 
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betalingen uit te voeren ondanks de 
bedenkingen van de Commissie en op 
voorwaarde dat de lidstaat een onverdeeld 
gunstig advies afgeeft (uitgaven waarvan 
later blijkt dat zij niet voldoen aan de 
vereisten van het beheer- en 
controlesysteem kunnen worden 
afgetrokken van het eerstvolgende verzoek 
om betaling);

Or. en

Amendement 24
Ramona Nicole Mănescu

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 
flexibiliteit en versnelde betalingen, het 
gebruik van forfaitaire betalingen en vaste 
bedragen een stimulans zullen zijn voor de 
uitvoering van projecten, met name in de 
infrastructuur-, energie- en milieusector;
in dit verband dient de Commissie de 
lidstaten duidelijke richtsnoeren te 
bezorgen, met name voor wat betreft de 
regelingen voor de vergoeding van vaste 
bedragen;

Or. en

Amendement 25
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat maatregelen zoals 
versnelde betalingen, het gebruik van 

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

forfaitaire betalingen en vaste bedragen een 
stimulans zullen zijn voor de uitvoering 
van projecten en deze zullen bespoedigen, 
met name in de infrastructuur en de 
energie- en milieusector, en in het geval 
van zachte ESF-projecten;

Or. en

Amendement 26
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept het belang van 
bedrijfsondersteunende initiatieven en 
werkgelegenheidsmaatregelen voor een 
succesvol economisch herstel; roept 
lidstaten op om de structuurfondsen op 
grote schaal in te zetten voor de 
bevordering van werkgelegenheid en de 
ondersteuning van KMO's en het 
ondernemerschap;

5. onderstreept het belang van 
bedrijfsondersteunende initiatieven en 
werkgelegenheidsmaatregelen voor een 
succesvol economisch herstel; dringt aan 
op enerzijds krachtdadige actie om de 
vraagzijde van de economie te 
ondersteunen en anderzijds maatregelen 
om kleine en middelgrote ondernemingen 
en lokale en regionale overheden te 
helpen teneinde de cohesie in stand te 
houden en belangrijke investeringen en 
infrastructuurprojecten te beschermen; 
roept lidstaten op om de structuurfondsen 
op grote schaal in te zetten voor de 
bevordering van werkgelegenheid en de 
ondersteuning van KMO's en het 
ondernemerschap; 

Or. en

Amendement 27
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept het belang van 
bedrijfsondersteunende initiatieven en 
werkgelegenheidsmaatregelen voor een 
succesvol economisch herstel; roept 
lidstaten op om de structuurfondsen op 
grote schaal in te zetten voor de 
bevordering van werkgelegenheid en de 
ondersteuning van KMO's en het 
ondernemerschap;

5. onderstreept het belang van 
bedrijfsondersteunende initiatieven, maar 
bovenal van werkgelegenheidsmaatregelen 
voor een succesvol economisch herstel; 
roept lidstaten op om de structuurfondsen 
op grote schaal in te zetten voor de 
bevordering van werkgelegenheid en de 
ondersteuning van KMO's;

Or. en

Amendement 28
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept het belang van 
bedrijfsondersteunende initiatieven en 
werkgelegenheidsmaatregelen voor een 
succesvol economisch herstel; roept 
lidstaten op om de structuurfondsen op 
grote schaal in te zetten voor de 
bevordering van werkgelegenheid en de 
ondersteuning van KMO's en het 
ondernemerschap;

5. onderstreept het belang van 
bedrijfsondersteunende initiatieven en 
werkgelegenheidsmaatregelen voor een 
succesvol economisch herstel; roept 
lidstaten op om de structuurfondsen op 
grote schaal in te zetten voor de 
bevordering van beroepsvorming en 
werkgelegenheid en de ondersteuning van 
KMO's en het ondernemerschap;

Or. en

Amendement 29
Gerardo Galeote

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept het belang van 5. onderstreept het belang van 
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bedrijfsondersteunende initiatieven en 
werkgelegenheidsmaatregelen voor een 
succesvol economisch herstel; roept 
lidstaten op om de structuurfondsen op 
grote schaal in te zetten voor de 
bevordering van werkgelegenheid en de 
ondersteuning van KMO's en het 
ondernemerschap;

bedrijfsondersteunende initiatieven en 
werkgelegenheidsmaatregelen voor een 
succesvol economisch herstel; roept 
lidstaten op om de structuurfondsen op 
grote schaal in te zetten voor de 
instandhouding van werkgelegenheid en 
de bevordering van KMO's en het 
ondernemerschap;

Or. en

Amendement 30
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept het belang van 
sociaaleconomische ondernemingen zoals 
coöperatieve financiële instellingen bij het 
bevorderen van duurzame economische 
modellen en het stimuleren van financiële 
integratie; verzoekt de Commissie deze 
ondernemingen te helpen door de 
bureaucratische belemmeringen bij het 
aanvragen van communautaire 
financiering te beperken;

Or. en

Amendement 31
Gerardo Galeote

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. moedigt banken en financiële 
instellingen aan de hun toegekende 
faciliteiten ten volle te benutten om de 
kredieten aan de economie in stand te 
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houden en te ondersteunen en de grote
dalingen van de rentetarieven ten goede te 
laten komen aan de leners;

Or. en

Amendement 32
Gerardo Galeote

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. moedigt de lidstaten aan meer gebruik te 
maken van de mogelijkheden die de 
Europese Investeringsbank beschikbaar 
stelt en met name de financiële 
instrumenten JESSICA en JEREMIE. 
Onderstreept het belang van JASPERS 
voor projectvoorbereiding;

6. moedigt de lidstaten aan meer gebruik te 
maken van de mogelijkheden die de 
Europese Investeringsbank en de Europese 
Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling beschikbaar stellen, en met 
name de financiële instrumenten JESSICA 
en JEREMIE, alsook het JASMINE-
initiatief dat onlangs in Europa is opgezet 
om microfinancieringsinstrumenten te 
ontwikkelen die moeten bijdragen aan de 
groei en de werkgelegenheid; onderstreept
tevens het belang van JASPERS voor 
projectvoorbereiding;

Or. en

Amendement 33
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. moedigt de lidstaten aan meer gebruik te 
maken van de mogelijkheden die de 
Europese Investeringsbank beschikbaar 
stelt en met name de financiële 
instrumenten JESSICA en JEREMIE;
onderstreept het belang van JASPERS voor 

6. moedigt de lidstaten aan meer gebruik te 
maken van de mogelijkheden die de 
Europese Investeringsbank beschikbaar
stelt en met name de financiële 
instrumenten JESSICA en JEREMIE;
verzoekt de Commissie te overwegen om 
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projectvoorbereiding; de voorwaarden voor toekenning van 
steun uit hoofde van deze twee 
instrumenten te vereenvoudigen;
onderstreept het belang van JASPERS voor 
projectvoorbereiding;

Or. en

Amendement 34
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt de Commissie aan om de 
lidstaten meer technische bijstand te 
verlenen met het oog op de verbetering van 
de kwaliteit van de projecten en van de 
efficiëntie van de projectuitvoering;

7. moedigt de Commissie aan om de 
lidstaten meer technische bijstand te 
verlenen met het oog op de verbetering van 
de kwaliteit van de projecten en van de 
efficiëntie van de projectuitvoering; 
onderstreept dat de lokale en regionale 
overheden onverwijld moeten worden 
ingelicht over de wijziging van de 
strategische en operationele plannen door 
de bevoegde autoriteiten;

Or. en

Amendement 35
Emanuel Jardim Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt de Commissie aan om de 
lidstaten meer technische bijstand te 
verlenen met het oog op de verbetering van 
de kwaliteit van de projecten en van de 
efficiëntie van de projectuitvoering;

7. moedigt de Commissie aan om de 
lidstaten meer technische bijstand te 
verlenen met het oog op de verbetering van 
de kwaliteit van de projecten en van de 
efficiëntie van de projectuitvoering en stelt 
voor om een Europees noodfonds in het 
leven te roepen teneinde de lidstaten te 
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helpen bij de beheersing van toekomstige 
crises als die waarmee we thans 
geconfronteerd worden;

Or. en

Amendement 36
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt de Commissie aan om de 
lidstaten meer technische bijstand te 
verlenen met het oog op de verbetering van 
de kwaliteit van de projecten en van de 
efficiëntie van de projectuitvoering;

7. moedigt de Commissie aan om de 
lidstaten meer technische bijstand te 
verlenen en de uitwisseling van beste 
praktijken tussen regio’s te bevorderen
met het oog op de verbetering van de 
kwaliteit van de projecten en van de 
efficiëntie van de projectuitvoering;

Or. en

Amendement 37
Gerardo Galeote

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wenst dat adequate en uitvoerige
criteria en standaarden worden 
ontwikkeld om garanties te bieden voor 
een nauwgezette controle op en een 
permanente herbeoordeling van de 
doeltreffendheid van de nationale en 
regionale herstelplannen, waarbij 
rekening moet worden gehouden met het 
feit dat de werkelijke omvang van de crisis 
nog niet helemaal kan worden 
vastgesteld;
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Or. en

Amendement 38
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt de Commissie toezicht te houden 
op de uitwerking van de wijzigingen in de 
uitvoering van de structuurfondsen en om 
haar observaties mee te laten wegen bij de 
tussentijdse herziening van de 
communautaire strategische richtsnoeren 
inzake cohesie.

8. vraagt de Commissie toezicht te houden 
op de uitwerking van de wijzigingen in de 
uitvoering van de structuurfondsen en om 
in 2010 de doeltreffendheid te beoordelen 
van de onder de bovengenoemde 
procedures uitgevoerde hervormingen.

Or. en

Amendement 39
Emmanouil Angelakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt de Commissie toezicht te houden 
op de uitwerking van de wijzigingen in de
uitvoering van de structuurfondsen en om 
haar observaties mee te laten wegen bij de 
tussentijdse herziening van de 
communautaire strategische richtsnoeren 
inzake cohesie.

8. vraagt de Commissie toezicht te houden 
op de uitwerking van de wijzigingen in de 
uitvoering van de structuurfondsen en om 
haar observaties mee te laten wegen bij de 
tussentijdse herziening in haar voorstellen 
voor de volgende generatie
structuurfondsprogramma’s.

Or. en
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