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Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0495)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 162 en 299, lid 2 van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0089/2004),

– gelet op artikel 160 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie werkgelegenheid 
en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de 
Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie vervoer en toerisme, de 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij en de Commissie 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 3 bis (nieuw)

De lidstaten en de Commissie moeten 
ervoor zorgen dat er geen sprake is van 
discriminatie op grond van geslacht, ras 
of etnische afkomst, godsdienst of 
levensbeschouwing, handicap, leeftijd of 
seksuele oriëntatie in de verschillende 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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stadia van de uitvoering van het EFRO en 
andere structuurfondsen, en met name bij 
de verlening van toegang tot deze 
fondsen;

Amendement 2
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, 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 
ecologische actoren, en in het bijzonder de 
regionale en plaatselijke autoriteiten.

Motivering
Ook ecologische actoren moeten ten volle hierbij worden betrokken, op voet van gelijkheid 
met de sociaal-economische actoren.

Amendement 3
Overweging 6

(6)  Voortbouwend op de ervaringen met, 
en 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.

(6)  Voortbouwend op de ervaringen met 
(schrapping) het communautair initiatief 
Urban en de doelstelling-2-maatregelen in 
de in moeilijkheden verkerende stedelijke 
gebieden, 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, met inbegrip van het niveau van 
de investeringen in duurzame stedelijke 
ontwikkeling, worden versterkt door de 
activiteiten op dat gebied volledig te 
integreren in de door het EFRO 
medegefinancierde operationele 
programma’s.

Motivering

De stedelijke dimensie kan alleen worden verstrekt indien er sprake is van een toereikend 
niveau van investeringen in duurzame stadsontwikkeling.
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Amendement 4
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 
(schrapping) eilanden, berggebieden en 
dunbevolkte gebieden die door hun 
geografische ligging in hun ontwikkeling 
worden geremd, te kampen hebben.

Motivering

In het licht van de opmerking in artikel III-220 van de ontwerpgrondwet is het wenselijk het 
woord "bepaalde" te schrappen.

Amendement 5 
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 
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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.  

Amendement 6
Artikel 3, lid 2, letter a)

a) productieve investeringen; a) productieve investeringen 
overeenkomstig de prioriteiten genoemd 
in artikel 2;

Motivering

Om de aard van de "productieve investeringen" te verduidelijken.

Amendement 7
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 (schrapping), rentesubsidies, 
plaatselijke dienstverlening en 
coöperatieve locale initiatieven, 
netwerken en samenwerking tussen 
regio’s, steden en betrokken sociale, 
economische en milieu-actoren;

Motivering

De plaatselijke samenwerking mag zich niet beperken tot uitwisseling van ervaringen alleen, 
maar moet daarentegen in intensiteit worden opgevoerd.
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Amendement 8
Artikel 4, inleiding 

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, plaatselijke en stedelijke 
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:

Amendement 9
Artikel 4, lid 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: investeringen die verband 
houden met afvalbeheer, beheer en -
kwaliteit van de watervoorraden,
behandeling van stedelijk afvalwater en 
luchtkwaliteit; geïntegreerde 
verontreinigingspreventie en -bestrijding, 
herstel en sanering van verontreinigde 
terreinen en gronden; bevordering van de 
biodiversiteit en van natuurbescherming; 
duurzaam gebruik van de natuurlijke 
hulpbronnen, 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;

Motivering

Het gaat er hier om de toepassing van de Kaderrichtlijn voor water te bevorderen, de aan het 
milieu toegebrachte schade te herstellen en het duurzame gebruik van  natuurlijke 
hulpbronnen te bevorderen (met inbegrip van maatregelen tot afvalbeperking, efficiënter 
energiegebruik enz.)

Amendement 10
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Artikel 4, lid 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 
natuurlijk en cultureel erfgoed ter 
ondersteuning van de economische 
ontwikkeling; steun ter verbetering van de 
toeristische dienstverlening via nieuwe 
diensten met een hogere meerwaarde;

Motivering

Een verwijzing naar het natuurlijk erfgoed is ook op zijn plaats.

Amendement 11
Artikel 4, lid 10 bis, (nieuw)

10 bis) openbare veiligheid, met inbegrip 
van investeringen in de infrastructuur en 
de technologieën om de controle van het 
grondgebied te verbeteren, de infiltratie 
van de criminaliteit in de economie te 
voorkomen en de verspreiding van een 
cultuur van legaliteit te bevorderen;

Motivering

De aanwezigheid van de georganiseerde misdaad is een van de hoofdoorzaken van de 
ontwikkelingsachterstand van bepaalde regio's in Europa.

Amendement 12
Artikel 5, lid 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 bevordering van de 
ontwikkeling van infrastructuur in verband 
met de biodiversiteit en Natura 2000, 
waardoor wordt bijgedragen tot duurzame 
(schrapping) ontwikkeling en tot 
diversificatie van plattelandsgebieden; de 
acties moeten ondermeer gericht zijn op 
de volgende gebieden:
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- 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;

- bescherming en bevordering van het 
cultureel erfgoed in dienst van de 
economische ontwikkeling.

Motivering

De investeringen in biologische verscheidenheid en Natura 2000 zijn niet alleen gebonden 
aan rechtstreekse economische voordelen. Toerisme en bevordering van het natuurlijk en 
cultureel erfgoed spelen een belangrijke rol bij de opbouw van concurrentievermogen en 
werkgelegenheid in de regio's.  Dit werd ook erkend in de recente onderhandelingen over de 
structuurfondsen en dit inzicht werd ook met goed resultaat aangewend om doelstellingen te 
realiseren.

Amendement 13
Artikel 5, lid 2, letter c)

c) bevordering van schoon openbaar
stadsvervoer;

c) bevordering van een milieuvriendelijk 
openbaar stadsvervoer;

Amendement 14
Artikel 5, lid 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 spoorwegverbindingen te 
realiseren en door het stimuleren van de 
regionale en plaatselijke binnenvaart; de 
kustvaart, scheepsverbindingen met 
kleinere eilanden en transversale 
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luchtverbindingen tussen primaire en 
secundaire luchthavens;

Motivering

Om ervoor te zorgen dat bepaalde vormen van zee- en luchtverbindingen in de perifere 
regio's van Europa niet worden verwaarloosd.

Amendement 15
Artikel 6, lid 1, inleidend deel

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

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

Amendement 16
Artikel 6, lid 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 
risicopreventie;

Motivering

Natuurlijke risicopreventie heeft een duidelijke grensoverschrijdende dimensie en mag dus 
niet van EFRO-steun worden uitgezonderd.

Amendement 17
Artikel 6, lid 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, het oprichten en ontwikkelen 
van zeesnelwegen en bevordering van 
geavanceerde communicatie- en 
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informatietechnologieën;

Motivering

Zeesnelwegen zijn een van de hoofdassen van de Europese vervoersstrategie en de 
bevordering ervan is noodzakelijk om de overbelasting van het wegennet en de 
luchtvervuiling te verminderen.

Amendement 18
Artikel 6, lid 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, 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;

Amendement 19
Artikel 6, lid 2, letter d) bis (nieuw)

d bis ) bescherming en bevordering van 
het natuurlijke en culturele erfgoed in het 
kader van de duurzame economische 
ontwikkeling.

Motivering

Het werkterrein moet zich niet tot het locale en regionale niveau beperken. Er bestaan 
duidelijke voorbeelden waar grensoverschrijdende  samenwerking een belangrijke Europese 
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toegevoegde waarde biedt bij het oplossen van problemen en het uitwisselen van beste 
praktijken.

Amendement 20
Artikel 6, lid 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, 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.

Motivering

De samenwerking moet niet beperkt worden tot stedelijke gebieden in de strikte betekenis van  
het woord, maar moet ook plattelandsgebieden omvatten, alsmede regio's die afhankelijk zijn 
van de visvangst  of gebieden die te kampen hebben met natuurlijke nadelen.

Amendement 21
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 waarmee 
stedelijke agglomeraties te kampen hebben, 
aan te pakken.

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

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
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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.

van oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van innovatie en de kennis-
economie, 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.

Motivering

Gezien de essentiële rol die de steden spelen bij de regionale ontwikkeling is het van groot 
belang voor de effectiviteit van het cohesiebeleid en de bijdrage daarvan aan het realiseren 
van de doelstellingen van Lissabon en Gothenburg dat de structurele financiering ervan meer 
expliciet wordt afgestemd op de behoeften van de stadsgebieden. Dit kan worden bereikt   
door een verwijzing op te nemen naar duurzame stadsontwikkeling, een begrip waaronder de 
"stadsgeneratie- maatregelen" vallen, maar dat  heel wat meer omvat dan dat alleen.

Amendement 22
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 doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid” binnen de werkingssfeer 
van Verordening (EG) nr. (…) betreffende 
het Europees Sociaal Fonds, verhoogd tot 
20% van de betrokken prioriteit.

Motivering

Voortbouwend op de positieve ervaringen met het communautaire initiatief URBAN, zou het 
EFRO in de gelegenheid moeten worden gesteld om maatregelen zoals die van het EOF tot 
voor 20 % in stedelijke gebieden te ontplooien, om de steden in staat te stellen  op flexibeler 
manier de maatregelen te formuleren die geschikt zijn om locale problemen aan te pakken.

Amendement 23
Artikel 9, lid 3



PE 355.499v01-00 16/20 PR\558373NL.doc

NL

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 binnen het 
kader van de operationele programma's 
genoemd in artikel 36 van richtlijn (EG) 
nr. (...) van de Raad  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, zulks met 
inachtneming van de 
coördinatiemaatregelen genoemd in 
artikel 25 (4) (c) van deze verordening.. 
Daartoe stellen de lidstaten en de regio's, 
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. Bovendien moet er 
worden gezorgd voor "in itinere" en "ex 
post" controles op de complementariteit 
en de consistentie.

Motivering

Het hoofddoel is hier om de consistentie en complementariteit tussen de beide fondsen te 
verzekeren. Een verwijzing naar zowel lidstaten als regio's is in overeenstemming met het 
begin van de paragraaf, waar lidstaten en regio's beide worden genoemd.

Amendement 24
Artikel 12, lid 6, letter e) bis (nieuw)

e bis)  de beschrijving van de modaliteiten 
voor de betrokkenheid van de regionale 
en locale overheden, welke door elke 
lidstaat die medeindiener van een 
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programma is met inachtneming van 
artikel 10 van verordening (EG) nr. (....) 
van de Raad worden opgesteld in de fase 
van de voorbereiding van het 
desbetreffende programma, alsook van de 
modaliteiten voor de follow-up; 

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.

Amendement 25
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, waarbij 
een passende vertegenwoordiging van de 
betrokken regionale en locale overheden 
moet worden verzekerd. 

Motivering

Volgens het partnerschapsprincipe en het subsidiariteitsbeginsel moeten de lidstaten een 
passende vertegenwoordiging van de locale en regionale overheden verzekeren binnen het 
toezichtcomité. 
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TOELICHTING

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, dat in 1975, na de eerste uitbreiding van de 
Europese Unie, werd opgericht, draagt bij tot "correctie van de voornaamste regionale 
onevenwichtigheden" (art. 160 van het EG-Verdrag).
Het is duidelijk dat de verplichting tot Europese solidariteit een centrale plaats inneemt in de 
opbouw van de Europese Unie. Ook is het waar dat "indien de Europese Unie slechts een 
vrijhandelszone zou zijn, het cohesiebeleid zich zou kunnen beperken tot een herverdeling 
van middelen ten gunste van de regio's of landen die het minst gevorderd zijn om de 
inkomensverschillen te compenseren. De Unie heeft echter nog andere ambities: zij is 
evenzeer een politiek project als een sociaal en economisch project. Het cohesiebeleid moet 
daarom worden opgevat als een instrument in dienst van een ontwikkelingsmodel waarin 
solidariteit en samenwerking een voorname rol spelen"1.
Gezien de uitdagingen waarvoor wij gesteld worden door de recente uitbreiding, die tot een 
ongeëvenaarde vergroting van de regionale ongelijkheden heeft geleid, heeft de Europese 
Commissie een tekst opgesteld voor een nieuwe verordening inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, die een rationalisering van de doelstellingen ervan beoogt, evenals 
een aanpassing ervan aan de thema's van Lissabon en Göteborg.
Het EFRO draagt bij aan de financiering van de drie nieuwe doelstellingen.
Zo zullen de regio's met een ontwikkelingsachterstand profiteren van de doelstelling 
"convergentie", waarvoor een groot deel van de EFRO-steun gereserveerd is. Dit biedt de 
mogelijkheid aan de regio's om hun middelen te valoriseren en te moderniseren en een proces 
van duurzame ontwikkeling te beginnen (art. 4).
De doelstelling "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" (art. 5) is opgebouwd 
rondom drie thema's: innovatie en kenniseconomie; milieu en risicopreventie; toegang tot 
vervoersdiensten en tot de informatie- en communicatietechnologieën.
De territoriale samenwerking (art. 6), die geïnspireerd is op het succes van het communautair 
initiatief INTERREG III, is opgebouwd rondom de onderdelen grensoverschrijdende 
maatregelen, transnationale en transregionale maatregelen uitgaande van een menu van acties 
die geënt zijn op de thema's van Lissabon en Göteborg.

Ten slotte voorziet de verordening in specifieke bepalingen inzake bijzondere territoriale 
kenmerken (artikel 8-9-10-11):
Wat de stedelijke dimensie (artikel 8) 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". De acties op stedelijk vlak worden aldus geïntegreerd in de 
operationele programma's die door het EFRO worden gefinancierd en er bestaat geen 
specifiek programma meer zoals het communautair initiatief URBAN.
Het EFRO verleent eveneens bijstand in plattelandsgebieden en van de visserij 
afhankelijke gebieden (artikel 9). Het EFRO wil met zijn maatregelen de economische 
diversificatie van deze gebieden bevorderen. De lidstaten en de regio's moeten toezien op de 
complementariteit en de consistentie tussen de acties die worden medegefinancierd uit het 

  
1 Studie over de aanpassing van het cohesiebeleid aan het uitgebreide Europa en aan de doelstellingen van 
Lissabon en Göteborg - Ons Europa. Mevrouw M. Jouen.
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Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees 
Visserijfonds (EVF) enerzijds en de programma’s die worden medegefinancierd uit het EFRO  
anderzijds.
Bovendien steunt het EFRO, in het kader van de doelstelling "concurrentievermogen", 
regionale programma's in de gebieden die te kampen hebben met handicaps (artikel 10).
Ten slotte zullen de ultraperifere regio's (artikel 11), ongeacht of zij deel uitmaken van de 
doelstelling "convergentie", een specifieke financiering van het EFRO genieten.

Enkele beschouwingen

Uw rapporteur is van mening dat het voorstel voor een verordening van de Europese 
Commissie op efficiënte en evenwichtige wijze een link legt tussen de doelstellingen van het 
cohesiebeleid en de prioriteiten van Lissabon en Göteborg, d.w.z.: concurrentievermogen, 
werkgelegenheid en sociale integratie, bescherming van het milieu en risicopreventie, 
kenniseconomie.
In dit verband moet de juistheid worden onderstreept van een aantal voorgestelde keuzen, 
zoals:

- de prioriteit die wordt toegekend aan de acties op het gebied van onderzoek en 
vernieuwing, zowel voor de convergentiedoelstelling als voor de doelstelling 
"concurrentievermogen en werkgelegenheid";

- de aandacht die geschonken wordt aan de problematiek van de duurzame ontwikkeling 
via gerichte acties op het gebied van milieu, vervoer, energie en preventie en beheer 
van natuurlijke risico's;

- de aandacht die geschonken wordt aan problemen in verband met de toegang in 
verband met de doelstelling "concurrentievermogen en werkgelegenheid";

- de bevordering van de territoriale samenwerking als derde doelstelling en met name de 
erkenning van de zeegrenzen als kader voor de grensoverschrijdende samenwerking.

Uw rapporteur heeft bovendien een positief oordeel over de versterking van enkele 
fundamentele beginselen van het cohesiebeleid, zoals de concentratie van de steun, de 
supplementariteit en het partnerschap.

Niettemin acht uw rapporteur het nodig enkele wijzigingen aan te brengen. Die betreffen met 
name:

• Het beginsel van non-discriminatie en gelijke kansen
Het is van belang een verwijzing in te voeren naar het beginsel van non-discriminatie en 
gelijke kansen bij de toegang tot het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, en 
meer in het algemeen tot de structuurfondsen (am. 1).

• Gehandicapten
Wij kunnen akkoord gaan met het feit dat het EFRO een essentieel instrument is voor de 
vermindering van de sociale uitsluiting van gehandicapten in alle aspecten van het leven. 
Daarom wil uw rapporteur, naast de reeds genoemde verwijzing naar het beginsel van de 
non-discriminatie, ook een verwijzing invoeren naar de doelstellingen van het EFRO (art. 
2), daarin een nauwkeurig omschreven plicht invoeren om hindernissen voor 
gehandicapten te verwijderen (am. 5).
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• Milieu en cultureel erfgoed
Uw rapporteur is erkentelijk voor de verwijzing naar de bevordering van de biologische 
verscheidenheid en de ontwikkeling van infrastructuur in verband met Natura 2000, maar 
hij acht het nodig verdergaande amendementen in te dienen met het oog op de 
bescherming en de valorisatie van het milieu (am. 3-5-9-10-13-15-18-21) en het cultureel 
erfgoed (am. 12 en 19), dit alles in het door de Commissie reeds aangeduide kader van de 
duurzame ontwikkeling.
Uw rapporteur is verder van mening dat de milieuactoren op gelijke voet met de 
territoriale en sociaal-economische actoren betrokken moeten worden bij het beheer van 
de uitvoering van de acties van het EFRO (am. 2).

• Stedelijke dimensie
Hoewel de middelen die voor het stadsbeleid beschikbaar zijn groter zijn dan in het oude 
initiatief URBAN, is uw rapporteur van mening dat de stedelijke dimensie in sterkere 
mate gegarandeerd moet worden door
q een verhoging van het interventieplafond van het EFRO in door het EOF 

gefinancierde acties in stedelijke gebieden (am. 22),
q een passend niveau van investeringen in het beleid voor duurzame 

stadsontwikkeling (am. 3),
q een nauwere betrekking van de lokale autoriteiten bij de voorbereiding van de 

nationale strategische kaders, teneinde de naleving van het partnerschapsbeginsel te 
verzekeren.

• Veiligheid
In het kader van de doelstelling "convergentie" acht uw rapporteur het van groot belang 
om onder de in artikel 4 genoemde doeleinden van deze doelstelling ook een verwijzing 
op te nemen naar het thema openbare veiligheid, ook als garantie tegen infiltratie door de 
georganiseerde misdaad in de economie en in de uitgaven die samenhangen met de 
structuurfondsen (am. 11).

• Zeevervoer
Uw rapporteur acht het wenselijk het toepassingsgebied van de doelstellingen 
"concurrentievermogen" en "territoriale samenwerking" ook uit te breiden tot het 
zeevervoer, met bijzondere aandacht voor de zeesnelwegen (am. 14-17).
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