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Amendement 1
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. kijkt uit naar de herziene strategie van 
de Commissie voor de ultraperifere regio's 
(UR's) van de EU waarin aandacht zal 
worden besteed aan de prestaties van 
UR's in het kader van de doelstellingen 
van EU 2020, namelijk een slimme, 
duurzame en inclusieve groei; benadrukt 
de voordelen van het ontwikkelen van een 
nabuurschapsbeleid dat zich richt op de 
opkomst van goed geïntegreerde regionale 
markten; merkt op dat de 
tenuitvoerlegging van de 
EU 2020-strategie moet worden afgestemd 
op de bijzondere kenmerken van de UR's;

1. beveelt aan om het cohesiebeleid toe te 
snijden op de ultraperifeer gelegen 
regio's, zoals vermeld in artikel 349 van 
het Verdrag, door specifieke maatregelen 
aan te nemen; ondersteunt de 
EU-strategie voor de ultraperifeer gelegen 
regio's maar uit sterke kritiek op de door 
de Commissie voorgestelde bezuinigingen 
op specifieke financiering voor de 
ultraperifeer gelegen regio's die een 
besnoeiing van meer dan 40% betekenen; 
roept de Commissie op om maatregelen 
van permanente aard en met adequate 
financiering voor te stellen die kunnen 
worden aangepast aan de behoeften van 
elke ultraperifeer gelegen regio, om deze 
regio's zo het hoofd te helpen bieden aan 
de permanente beperkingen waarmee ze 
worden geconfronteerd;

Or. pt

Amendement 2
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. bepleit slimme 
specialisatiestrategieën en 
langetermijninvesteringen in de 
ultraperifere regio's (UR's) in het kader 
van de EU 2020-strategie en de
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cohesiefinanciering en om een actieve 
deelname aan de vlaggenschipprojecten te 
verzekeren;

Or. en

Amendement 3
Cristina Gutiérrez-Cortines
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt de noodzaak om de 
groeifactoren te analyseren in deze regio's 
die kampen met structurele problemen, en 
daarbij strategieën vast te stellen die 
ruimte bieden voor verbetering van hun 
concurrentiekracht en andere strategieën 
die bedoeld zijn om hun afhankelijkheid 
te verminderen. Meent dat het van 
fundamenteel belang is om strategische 
projecten vast te stellen door middel van 
grondige voorafgaande analyses die van 
essentieel belang zijn om de 
sociaaleconomische effecten van 
dergelijke projecten te bepalen; geeft er 
bovendien de voorkeur aan om bij die 
analyses de diverse regionale en lokale 
actoren en de actoren van het 
maatschappelijk middenveld te betrekken 
omdat zij goed op de hoogte zijn van de 
sterke en zwakke punten van deze regio's;

Or. es

Amendement 4
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. meent, met het oog op het feit dat 
grondstoffenbeheer een van de 
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belangrijkste zwakke punten van de 
ultraperifere regio's is, dat deze regio's 
moeten worden uitgerust met toereikende 
rudimenten zodat zij hun investeringen 
kunnen beheren, vooral met betrekking 
tot infrastructuur waar deze niet alleen te 
maken heeft met vervoer, maar ook met 
water-, energie- en afvalbeheer;

Or. es

Amendement 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. onderstreept dat een duidelijk 
verband dient te worden gelegd tussen 
streefdoelen en financiële middelen, en 
merkt met bezorgdheid op dat het 
cohesiebeleid in het nieuwe voorstel van 
de Commissie inzake het toekomstige 
meerjarig financieel kader dat in 2014 
aanvangt, een van de zwaarst door 
besparingen getroffen beleidsmaatregelen 
is en dat de middelen die zijn toegewezen 
aan de ontwikkeling van de ultraperifere 
regio's bijgevolg met 7,5% dalen en 
70 miljoen minder bedragen dan de 
tijdens de voorgaande periode toegewezen 
middelen;

Or. es

Amendement 6
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt aan op een betere integratie van 2. dringt aan op een betere integratie van 



PE480.768v01-00 6/12 AM\890706NL.doc

NL

de UR's in de Unie en in hun eigen 
geografische omgeving; benadrukt dat de 
UR's in dit verband kunnen fungeren als 
brug van kennis tussen Europa en derde 
landen en verzoekt de Unie en de lidstaten 
in hun betrekkingen met derde landen 
rekening te houden met de belangrijke rol 
van de UR's;

de UR's in de Unie en in hun eigen 
geografische omgeving; benadrukt dat de 
UR's in dit verband kunnen fungeren als 
brug van onderzoek, kennis en innovatie
tussen Europa en derde landen en verzoekt 
de Unie en de lidstaten in hun betrekkingen 
met derde landen rekening te houden met 
de belangrijke rol van de UR's;

Or. pl

Amendement 7
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. drukt haar bezorgdheid uit over het 
feit dat de financiële middelen van de 
Unie in sommige regio's, met name de 
ultraperifere regio's, ontoereikend zijn 
geweest om de negatieve effecten van de 
eenheidsmarkt, de EMU en de 
liberalisering van de internationale 
handel teniet te doen;

Or. pt

Amendement 8
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om gebruik te maken van de 
geografische en territoriale kenmerken 
van de UR's om deze gebieden in staat te 
stellen mee te helpen aan het behalen van 
de doelstellingen van de 
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EU 2020-strategie, door zelfs de Europese 
programma's aan te passen op grond van 
hun specifieke kenmerken;

Or. it

Amendement 9
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het innovatieve 
potentieel van UR's moet worden ontsloten 
en dat hun ondernemingsgeest moet 
worden ontwikkeld, met name door middel 
van uitwisselingsnetwerken; neemt met 
bezorgdheid kennis van de geringe 
deelname van UR's aan het 
kaderprogramma voor onderzoek; dringt 
erop aan dat het cohesiebeleid en het beleid 
op het gebied van onderzoek en innovatie 
wordt aangepast aan de specifieke 
behoeften van de UR's;

3. is van mening dat het innovatieve 
potentieel van UR's moet worden ontsloten 
en dat hun ondernemingsgeest moet 
worden ontwikkeld, met name door middel 
van uitwisselingsnetwerken; neemt met 
bezorgdheid kennis van de geringe 
deelname van UR's aan het 
kaderprogramma voor onderzoek; dringt 
erop aan dat het cohesiebeleid en het beleid 
op het gebied van onderzoek en innovatie 
wordt aangepast aan de specifieke 
behoeften van de UR's; roept op tot de 
ontwikkeling van synergieën tussen het 
kaderprogramma voor onderzoek –
Horizon 2020 – en de structuurfondsen 
om de deelname van beginnende 
kenniscentra aan te moedigen en 
investeringen in opleiding te verhogen;

Or. pt

Amendement 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het gebruik van 4. benadrukt dat het gebruik van 
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cohesiebeleidsinstrumenten moet worden 
afgestemd op de economieën van de UR's, 
rekening houdend met het belang van 
kleine en middelgrote ondernemingen voor 
die regio's en met de noodzaak van 
concurrentie;

cohesiebeleidsinstrumenten moet worden 
afgestemd op de economieën van de UR's, 
rekening houdend met het belang van 
kleine en middelgrote ondernemingen voor 
die regio's en met de noodzaak van 
concurrentie en werkgelegenheid;

Or. pl

Amendement 11
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt het belang van steun aan 
kleine en middelgrote ondernemingen via 
de toewijzing van communautaire 
financiële middelen, gericht op de 
ontwikkeling van het productieve weefsel 
van de ultraperifere regio's en als middel 
om de rechten van werknemers te 
bevorderen, waarbij de regiospecifieke 
producten en de lokale economie worden 
verbeterd;

Or. pt

Amendement 12
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt met bezorgdheid kennis van de 
gevolgen van klimaatverandering voor de 
UR's, met name het stijgende waterpeil; 
dringt er bij de EU op aan in haar 
klimaatveranderingsstrategie aandacht aan 

5. neemt met bezorgdheid kennis van de 
gevolgen van klimaatverandering voor de 
UR's, met name het stijgende waterpeil; 
dringt er bij de EU op aan in haar 
klimaatveranderingsstrategie aandacht aan 
deze problemen te schenken; beveelt het 
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deze problemen te schenken; adequate gebruik van energiebronnen en 
de ontwikkeling van het potentieel van 
hernieuwbare energie aan;

Or. pt

Amendement 13
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt met bezorgdheid kennis van de 
gevolgen van klimaatverandering voor de 
UR's, met name het stijgende waterpeil; 
dringt er bij de EU op aan in haar 
klimaatveranderingsstrategie aandacht aan 
deze problemen te schenken;

5. neemt met bezorgdheid kennis van de 
gevolgen van klimaatverandering voor de 
UR's, met name het stijgende waterpeil; 
dringt er bij de EU op aan in haar strategie 
inzake voorkoming en bestrijding van de 
klimaatverandering aandacht aan deze 
problemen te schenken;

Or. en

Amendement 14
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat in het bijzonder 
aandacht dient te worden besteed aan de 
integratie van de UR's in de digitale 
interne markt; wijst er daarbij op dat de 
burgers van de UR's door middel van
draadloze technologieën, waaronder 
satelliettechnologie, onmiddellijke en 
universele toegang tot breedbandinternet 
zouden kunnen krijgen.

6. acht het noodzakelijk om de lidstaten 
bij te staan om ervoor te zorgen dat de 
inwoners van deze regio's volledige 
toegang hebben tot de informatie- en 
communicatiemedia die door nieuwe 
technologieën worden verschaft, 
bijvoorbeeld breedbandtechnologieën,
draadloze technologieën, waaronder 
satelliettechnologie en, met name, toegang 
tot breedbandinternet.
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Or. pt

Amendement 15
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat in het bijzonder 
aandacht dient te worden besteed aan de 
integratie van de UR's in de digitale interne 
markt; wijst er daarbij op dat de burgers 
van de UR's door middel van draadloze 
technologieën, waaronder 
satelliettechnologie, onmiddellijke en 
universele toegang tot breedbandinternet 
zouden kunnen krijgen.

6. herinnert eraan dat in het bijzonder 
aandacht dient te worden besteed aan de 
integratie van de UR's in de digitale interne 
markt; wijst er daarbij op dat de burgers 
van de UR's door middel van draadloze 
technologieën, waaronder 
satelliettechnologie, onmiddellijke en 
universele toegang tot breedbandinternet 
zouden kunnen krijgen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat alle burgers van de UR's tegen 
2013 toegang hebben tot 
breedbandinternet.

Or. ro

Amendement 16
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat in het bijzonder 
aandacht dient te worden besteed aan de 
integratie van de UR's in de digitale interne 
markt; wijst er daarbij op dat de burgers 
van de UR's door middel van draadloze 
technologieën, waaronder 
satelliettechnologie, onmiddellijke en 
universele toegang tot breedbandinternet 
zouden kunnen krijgen.

6. herinnert eraan dat in het bijzonder 
aandacht dient te worden besteed aan de 
integratie van de UR's in de digitale interne 
markt; wijst er daarbij op dat de burgers 
van de UR's door middel van draadloze 
technologieën, waaronder 
satelliettechnologie, onmiddellijke en 
universele toegang tot breedbandinternet 
zouden kunnen krijgen en dat de 
economische groei zelfs zou kunnen 
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worden bevorderd door de digitalisering 
van de diensten voor KMO's.

Or. it

Amendement 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat in het bijzonder 
aandacht dient te worden besteed aan de 
integratie van de UR's in de digitale interne 
markt; wijst er daarbij op dat de burgers 
van de UR's door middel van draadloze
technologieën, waaronder
satelliettechnologie, onmiddellijke en 
universele toegang tot breedbandinternet 
zouden kunnen krijgen.

6. herinnert eraan dat in het bijzonder 
aandacht dient te worden besteed aan de 
integratie van de UR's in de digitale 
interne markt; wijst er daarbij op dat de 
burgers van de UR's door middel van 
informatie- en 
communicatietechnologieën
onmiddellijke en universele toegang tot 
breedbandinfrastructuur zouden kunnen 
krijgen.

Or. pl

Amendement 18
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. meent dat de digitale economie 
ongetwijfeld een aanjager is van 
economische ontwikkeling in de EU, 
maar erkent tegelijkertijd de effecten van 
het groeiende probleem van digitale 
uitsluiting, dat een ernstig obstakel voor 
ontwikkeling kan vormen;

Or. pl
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Amendement 19
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt het belang van betere 
openbare diensten voor de economische 
en sociale samenhang van de 
ultraperifere regio's, met name lucht- en 
zeevervoer, energie, communicatie en 
onderzoek;

Or. pt

Amendement 20
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. meent dat de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende e-overheidsdiensten 
zal bijdragen tot de integratie van UR's in 
de interne markt van de EU.

Or. ro


