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Amendement 1
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op het strategisch verslag van de 
Commissie over het cohesiebeleid van 
april 2010, dat een samenvatting is van de 
nationale strategische verslagen;

Or. en

Amendement 2
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de 
structuurfondsverordeningen sinds 2007 
voorzien in de verplichte oormerking van 
cohesiebeleidsmiddelen voor de Lissabon-
doelstellingen voor de EU15, teneinde de 
aantrekkingskracht van lidstaten en regio's 
te vergroten en groei en werkgelegenheid 
te bevorderen,

A. overwegende dat we niet mogen 
vergeten dat het cohesiebeleid uiteindelijk 
bedoeld is om de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de 
verschillende regio’s en de achterstand 
van de achtergestelde regio’s of eilanden, 
met inbegrip van de plattelandsgebieden, 
te verkleinen, maar dat de 
structuurfondsverordeningen sinds 2007 
voorzien in de verplichte oormerking van 
cohesiebeleidsmiddelen voor de Lissabon-
doelstellingen voor de EU15, teneinde de 
aantrekkingskracht van lidstaten en regio's 
te vergroten en groei en werkgelegenheid 
te bevorderen, 

Or. es

Amendement 3
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de 
structuurfondsverordeningen sinds 2007 
voorzien in de verplichte oormerking van 
cohesiebeleidsmiddelen voor de Lissabon-
doelstellingen voor de EU15, teneinde de 
aantrekkingskracht van lidstaten en regio's 
te vergroten en groei en werkgelegenheid 
te bevorderen,

A. overwegende dat de 
structuurfondsverordeningen sinds 2007 
voorzien in de verplichte oormerking van 
cohesiebeleidsmiddelen voor de Lissabon-
doelstellingen voor de EU15, en in een 
vergelijkbare niet-verplichte oormerking 
voor de EU12 die zij op vrijwillige basis 
toepassen, teneinde de aantrekkingskracht 
van lidstaten en regio's te vergroten en 
groei en werkgelegenheid te bevorderen,

Or. en

Amendement 4
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat – met name tijdens de 
huidige recessie – het cohesiebeleid het 
voornaamste instrument is om groei en 
werkgelegenheid in de EU te bevorderen 
vanwege de stabiele financiering en het 
gedecentraliseerde beheer van de 
toegewezen middelen,

B. overwegende dat – met name tijdens de 
huidige recessie – het cohesiebeleid een 
van de voornaamste instrumenten is om 
groei, concurrentievermogen en 
werkgelegenheid in de EU te bevorderen, 
onder meer, vanwege de stabiele 
financiering, het gedecentraliseerde beheer 
van de toegewezen middelen, en de 
opname van de communautaire 
prioriteiten inzake duurzame ontwikkeling 
als een van de voornaamste 
doelstellingen,

Or. es

Amendement 5
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat – met name tijdens de 
huidige recessie – het cohesiebeleid het 

B. overwegende dat – met name tijdens de 
huidige recessie – het cohesiebeleid het 



AM\809976NL.doc 5/49 PE439.965v01-00

NL

voornaamste instrument is om groei en 
werkgelegenheid in de EU te bevorderen 
vanwege de stabiele financiering en het 
gedecentraliseerde beheer van de 
toegewezen middelen,

voornaamste instrument is om groei en 
werkgelegenheid in de EU te bevorderen 
vanwege de stabiele financiering van 
ontwikkelingsprogramma’s en 
ontwikkelingsbeleid op lange termijn en 
het gedecentraliseerde beheer van de 
toegewezen middelen,

Or. en

Amendement 6
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat tweederde van de 
overheidsinvesteringen in de EU afkomstig 
is van de regionale en lokale niveaus, 
aangezien regionale en lokale autoriteiten 
vaak aanzienlijke beleidsbevoegdheden 
hebben en een voorname rol spelen bij de 
uitvoering van zowel de huidige Lissabon-
strategie als de toekomstige EU2020-
strategie,

Niet van toepassing op de Nederlandse
tekst

Or. en

Amendement 7
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat cohesiebeleid integraal 
deel moet uitmaken van de EU2020-
strategie omdat het is opgenomen in het 
Verdrag van Lissabon als een instrument 
om de doelstellingen van het Verdrag te 
verwezenlijken,

D. overwegende dat cohesiebeleid integraal 
deel moet uitmaken van de EU2020-
strategie omdat het bijdraagt tot de 
strategische doelstellingen van de Unie 
voor meer groei, meer 
concurrentievermogen en meer 
werkgelegenheid, zoals in het verleden 
ook is besloten dat de bijdrage tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen die 
waren vastgesteld in de strategie van 
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Lissabon en Göteborg, tot haar 
prioriteiten moesten horen,

Or. es

Amendement 8
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat cohesiebeleid 
integraal deel moet uitmaken van de 
EU2020-strategie omdat het is opgenomen 
in het Verdrag van Lissabon als een 
instrument om de doelstellingen van het 
Verdrag te verwezenlijken,

D. overwegende dat cohesiebeleid moet 
worden gezien in het licht van de EU2020-
strategie omdat het is opgenomen in het 
Verdrag van Lissabon als een instrument 
om de doelstellingen van het Verdrag te 
verwezenlijken,

Or. en

Amendement 9
Lena Kolarska-Bobińska 

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het voorstel voor 
een EU2020-strategie, net als de 
Lissabon-strategie, onvoldoende aandacht 
heeft voor de verschillende 
ontwikkelingsniveaus van de regio’s en de 
lidstaten en derhalve onvoldoende nadruk 
legt op de economische cohesie in de 
uitgebreide EU,

Or. en

Amendement 10
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. constateert dat in de 
programmatoewijzingen voor 2007-2013 
over de periode van zeven jaar circa €228 
miljard is geoormerkt voor de Lissabon-
prioriteiten; wijst erop dat de totale 
toewijzingen, ook in de EU12, de vereiste 
percentages overschreden;

1. wijst erop dat cohesiebeleid een 
instrument is voor de ontwikkeling van de 
beleidslijnen in de Unie omdat de 
overdrachten ondergeschikt zijn aan de 
uitvoering van bepaalde investeringen; 
constateert dat in de 
programmatoewijzingen voor 2007-2013 
over de periode van zeven jaar circa €228 
miljard is geoormerkt voor de Lissabon-
prioriteiten; wijst erop dat de totale 
toewijzingen, ook in de EU12, de vereiste 
percentages overschreden;

Or. es

Amendement 11
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. constateert dat in de 
programmatoewijzingen voor 2007-2013 
over de periode van zeven jaar circa €228 
miljard is geoormerkt voor de Lissabon-
prioriteiten; wijst erop dat de totale 
toewijzingen, ook in de EU12, de vereiste
percentages overschreden;

1. constateert dat in de 
programmatoewijzingen voor 2007-2013 
over de periode van zeven jaar circa €228 
miljard is geoormerkt voor de Lissabon-
prioriteiten; wijst erop dat de totale 
toewijzingen, ook in de EU12, de 
voorgestelde percentages overschreden;

Or. en

Amendement 12
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt vast dat de toewijzingen per lidstaat 
en per doelstelling sterk verschillen; 
benadrukt dat er geen uniform beleid is 
voor alle regio's en dat een dergelijke 
poging zou leiden tot een gebrek aan 

2. stelt vast dat de toewijzingen per lidstaat 
en per doelstelling sterk verschillen; 
benadrukt dat er geen uniform beleid is 
voor alle regio's en dat een dergelijke 
poging zou leiden tot een gebrek aan 
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identificatie met elke strategie voor groei, 
waardoor de uitvoering ervan te wensen 
zou overlaten; 

identificatie met elke strategie voor groei, 
waardoor de uitvoering ervan te wensen 
zou overlaten; daarom moeten we denken 
aan een aanpak waarmee we strategieën 
voor macroregio’s kunnen vaststellen;

Or. en

Amendement 13
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt vast dat de toewijzingen per lidstaat 
en per doelstelling sterk verschillen; 
benadrukt dat er geen uniform beleid is 
voor alle regio's en dat een dergelijke 
poging zou leiden tot een gebrek aan 
identificatie met elke strategie voor groei, 
waardoor de uitvoering ervan te wensen 
zou overlaten; 

2. stelt vast dat de toewijzingen per lidstaat 
en per doelstelling sterk verschillen; 
benadrukt dat er geen uniform beleid is 
voor alle regio's en dat een dergelijke 
poging zou leiden tot een gebrek aan 
draagkracht en identificatie met elke 
strategie voor groei, waardoor de 
uitvoering ervan te wensen zou overlaten;

Or. en

Amendement 14
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van oordeel dat de Lissabon-
strategie, die oorspronkelijk enkel 
gebaseerd was op de open 
coördinatiemethode, structureel 
ongeschikt was om de vooropgestelde 
doelen te realiseren en dat er pas echte 
resultaten zijn geboekt toen ze gekoppeld 
werd aan het cohesiebeleid; onderstreept 
dat we moeten vermijden om dezelfde fout 
te maken in het voorstel voor een 
EU2020-strategie;

Or. en
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Amendement 15
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt dat de samenhang tussen 
programmatoewijzingen en feitelijke 
uitgaven in dit stadium niet kan worden 
nagegaan vanwege het feit dat de 
programma's vertraagd van start zijn 
gegaan, waardoor gegevens over uitgaven 
ontbreken; ziet reikhalzend uit naar de 
publicatie van het strategisch verslag van 
de Commissie en verzoekt een 
interinstitutioneel debat op hoog niveau te 
houden om de bijdrage van het 
cohesiebeleid aan de Lissabon-
doelstellingen te analyseren en om de 
toekomstige wisselwerkingen in kaart te 
brengen;

4. betreurt dat de samenhang tussen 
programmatoewijzingen en feitelijke 
uitgaven in dit stadium niet kan worden 
nagegaan vanwege het feit dat de 
programma's vertraagd van start zijn 
gegaan, waardoor gegevens over uitgaven 
ontbreken, en dat de positieve gevolgen 
van de investeringen in Lissabon, en met 
name in de programmering van minder 
ontwikkelde landen, niet geanalyseerd 
kunnen worden; ziet reikhalzend uit naar 
de publicatie van het strategisch verslag 
van de Commissie en verzoekt een 
interinstitutioneel debat op hoog niveau te 
houden om de bijdrage van het 
cohesiebeleid aan de Lissabon-
doelstellingen te analyseren en om de 
toekomstige wisselwerkingen in kaart te 
brengen;

Or. es

Amendement 16
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. bekritiseert het ontbreken van een 
algemene beoordeling van het effect van 
cohesie-uitgaven op regionale 
ontwikkeling; roept de Commissie op het 
territoriale effect van het oormerken van 
structuurfondsen voor de Lissabon-
strategie te beoordelen en na te gaan of dit 
systeem feitelijk bijdraagt aan een 
evenwichtige en coherente territoriale
ontwikkeling; 

5. bekritiseert het ontbreken van een 
algemene beoordeling van het effect van 
cohesie-uitgaven op regionale 
ontwikkeling; roept de Commissie op het 
territoriale effect van het oormerken van 
structuurfondsen voor de Lissabon-
strategie te beoordelen en na te gaan of dit 
systeem feitelijk bijdraagt aan een 
evenwichtige en coherente regionale
ontwikkeling; 
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Or. en

Amendement 17
László Surján

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent dat een doeltreffende evaluatie 
gebaseerd moet zijn op indicatoren die het 
mogelijk maken gegevens met betrekking 
tot regio's te vergelijken en samen te 
voegen; verzoekt de Commissie vóór 2012 
met een voorstel voor 
beoordelingsindicatoren te komen teneinde 
het teweeggebrachte effect te kunnen 
meten en de noodzakelijke aanpassingen
voor de komende programmeringsperiode 
door te voeren; 

6. erkent dat een doeltreffende evaluatie 
gebaseerd moet zijn op indicatoren die het 
mogelijk maken gegevens met betrekking 
tot regio's te vergelijken en samen te 
voegen; verzoekt de Commissie vóór 2012 
met een voorstel voor 
beoordelingsindicatoren te komen teneinde 
het teweeggebrachte effect te kunnen 
meten, ook met het oog op kwantiteit en 
kwaliteit, en de noodzakelijke 
aanpassingen voor de komende 
programmeringsperiode door te voeren; 

Or. en

Amendement 18
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat, ofschoon economische 
groei, werkgelegenheid en sociale cohesie 
in eerste instantie behoorden tot de 
hoofddoelstellingen van de Lissabon-
agenda, de in 2005 herijkte strategie een 
minder ambitieus programma presenteerde 
met een ondergeschikte rol voor de sociale 
pijler;

7. betreurt dat, ofschoon economische 
groei, werkgelegenheid en sociale cohesie 
in eerste instantie behoorden tot de 
hoofddoelstellingen van de Lissabon-
agenda, de in 2005 herijkte strategie een 
minder ambitieus programma presenteerde;

Or. en
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Amendement 19
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt zwak meerlagig bestuur als
een van de voornaamste tekortkomingen 
van de strategie van Lissabon, aangezien
regionale en lokale autoriteiten en het 
maatschappelijk middenveld onvoldoende 
betrokken worden bij het ontwikkelen, 
uitvoeren, communiceren en evalueren van 
de strategie; adviseert deze partijen in de 
toekomst bij alle stadia nauwer te 
betrekken;

8. is van mening dat de structuur van
meerlagig bestuur een strategisch 
bestanddeel is van het cohesiebeleid, maar 
benadrukt dat regionale en lokale 
autoriteiten en het maatschappelijk 
middenveld onvoldoende betrokken 
worden bij het ontwikkelen, uitvoeren, 
communiceren en evalueren ervan; 
adviseert deze partijen in de toekomst bij 
alle stadia nauwer te betrekken; wijst er 
bovendien op dat een van de problemen in 
verband met het bestuur veroorzaakt 
worden door het toezicht- en 
controlesysteem van de Commissie en 
benadrukt daarom dat het noodzakelijk is 
om het beheer en de controleprocedures 
substantieel te wijzigen, zodat dit beleid 
flexibeler en efficiënter wordt; wijst er 
ook op dat de strategieën niet 
ondergeschikt mogen zijn aan de 
uitvoering van uiterst ingewikkelde 
normen;

Or. es

Amendement 20
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt zwak meerlagig bestuur als 
een van de voornaamste tekortkomingen 
van de strategie van Lissabon, aangezien 
regionale en lokale autoriteiten en het 
maatschappelijk middenveld onvoldoende 
betrokken worden bij het ontwikkelen, 
uitvoeren, communiceren en evalueren van 
de strategie; adviseert deze partijen in de 

8. beschouwt zwak meerlagig bestuur als 
een van de voornaamste tekortkomingen 
van de strategie van Lissabon, aangezien 
regionale en lokale autoriteiten en het 
maatschappelijk middenveld onvoldoende 
betrokken worden bij het ontwikkelen, 
uitvoeren, communiceren en evalueren van 
de strategie; eist overeenkomstig het in het 
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toekomst bij alle stadia nauwer te 
betrekken;

Verdrag van Lissabon verankerde 
subsidiariteitsbeginsel dat de betekenis 
van de lokale democratie erkend wordt en 
dat deze partijen in de toekomst bij alle 
stadia nauwer betrokken worden;

Or. de

Amendement 21
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat dankzij het in de strategie 
van Lissabon toegepaste 
partnerschapsbeginsel de lokale en 
regionale autoriteiten, maar ook de 
economische en sociale partners, zich 
nauwer betrokken voelen bij de Lissabon-
doelstellingen, waardoor hun interventies 
meer op de lange termijn gericht zijn;

9. benadrukt dat dankzij het in de strategie 
van Lissabon toegepaste 
partnerschapsbeginsel de lokale en 
regionale autoriteiten, maar ook de 
economische en sociale partners, zich 
nauwer betrokken voelen bij de Lissabon-
doelstellingen, waardoor hun interventies 
meer op de lange termijn gericht zijn; eist 
dat de Commissie de tenuitvoerlegging 
van het partnerschapsbeginsel in de 
lidstaten beter controleert;

Or. de

Amendement 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. stelt vast dat de regio’s en steden 
van Europa een fundamentele rol spelen 
in de uitvoering van de Lissabon-
strategie, omdat zij de hoofdrolspelers zijn 
op het gebied van innovatie, onderzoek en 
onderwijsbeleid; zij voeren meer dan een 
derde van de overheidsinvesteringen van 
de EU uit en de uitgaven van de 
structuurfondsen voor doelstellingen die 
verband houden met groei en 
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werkgelegenheid, zijn in steeds grotere 
mate op hen gericht;

Or. es

Amendement 23
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat met name voor het 
regionale niveau een cruciale rol is 
weggelegd als het vehikel om de talloze 
economische en sociale actoren te bereiken 
die leven en produceren in Europa, met 
name KMO's, en om onderwijs en 
beroepsopleiding, onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling te bevorderen;

10. onderstreept dat de regionale en lokale 
instanties de voorwaarden kunnen 
scheppen om bedrijfsgroei op hun 
grondgebied te bevorderen, maar is van 
oordeel dat de toekomst van de Europese 
grondgebieden niet enkel mag worden 
gezien vanuit een zuivere 
concurrentiedynamiek; wijst erop dat met 
name voor het regionale niveau een 
cruciale rol is weggelegd als het vehikel 
om de talloze economische en sociale 
actoren te bereiken die leven en produceren 
in Europa, met name KMO's, en om 
onderwijs en beroepsopleiding, onderzoek, 
innovatie en ontwikkeling te bevorderen;

Or. es

Amendement 24
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat met name voor het 
regionale niveau een cruciale rol is 
weggelegd als het vehikel om de talloze 
economische en sociale actoren te bereiken 
die leven en produceren in Europa, met 
name KMO's, en om onderwijs en 
beroepsopleiding, onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling te bevorderen;

10. wijst erop dat met name voor het 
regionale en lokale niveau een cruciale rol 
is weggelegd als het vehikel om de talloze 
economische en sociale actoren te bereiken 
die leven en produceren in Europa, met
name KMO's, en om onderwijs en 
beroepsopleiding, onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling te bevorderen;

Or. de
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Amendement 25
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat met name voor het 
regionale niveau een cruciale rol is 
weggelegd als het vehikel om de talloze 
economische en sociale actoren te bereiken 
die leven en produceren in Europa, met 
name KMO's, en om onderwijs en 
beroepsopleiding, onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling te bevorderen;

10. wijst erop dat met name voor het 
regionale en lokale niveau een cruciale rol 
is weggelegd als het vehikel om de talloze 
economische en sociale actoren te bereiken 
die leven en produceren in Europa, met 
name KMO's, en om onderwijs en 
beroepsopleiding, onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling te bevorderen;

Or. en

Amendement 26
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. adviseert synergieën tussen Nationale 
Strategische Referentiekaders en de 
nationale hervormingsprogramma's uit te 
breiden via een intensievere en periodieke 
dialoog op alle niveaus, waaronder het 
Gemeenschapsniveau, tussen 
overheidsdiensten die verantwoordelijk 
zijn voor het cohesiebeleid en de Lissabon-
strategie;

11. betreurt de zwakke synergieën tussen 
de Nationale Strategische Referentiekaders 
en de nationale hervormingsprogramma's 
in de strategie, waarin een intensieve 
periodieke dialoog op alle niveaus, 
waaronder het Gemeenschapsniveau, 
tussen overheidsdiensten die 
verantwoordelijk zijn voor het 
cohesiebeleid en de Lissabon-strategie, 
ontbrak; 

Or. en

Amendement 27
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. adviseert synergieën tussen Nationale 
Strategische Referentiekaders en de 
nationale hervormingsprogramma's uit te 
breiden via een intensievere en periodieke 
dialoog op alle niveaus, waaronder het 
Gemeenschapsniveau, tussen 
overheidsdiensten die verantwoordelijk 
zijn voor het cohesiebeleid en de Lissabon-
strategie;

11. adviseert synergieën tussen Nationale 
Strategische Referentiekaders en de 
nationale hervormingsprogramma's uit te 
breiden via een intensievere en periodieke 
dialoog op alle niveaus, waaronder het 
Gemeenschapsniveau, tussen 
overheidsdiensten die verantwoordelijk 
zijn voor het cohesiebeleid en de Lissabon-
strategie enerzijds en de bij het onderwerp 
betrokken partners anderzijds;

Or. de

Amendement 28
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is te spreken over de resultaten die tot 
dusver zijn geboekt via de financiële 
instrumenten en de samenwerking met de 
EIB ter bevordering van innovatie en 
onderzoek door duurzame 
financieringsvormen; is zich bewust van 
hun potentiële hefboomeffect voor 
investeringen en wenst uitbreiding ervan, 
met name wat betreft JEREMIE en 
JESSICA, om het bedrijfsleven en KMO's 
beter te ondersteunen; adviseert de regels 
voor deze instrumenten te vereenvoudigen 
opdat begunstigden er meer gebruik van 
kunnen maken;

12. is te spreken over de resultaten die tot 
dusver zijn geboekt via de financiële 
instrumenten en de samenwerking met de 
EIB ter bevordering van innovatie en 
onderzoek door duurzame 
financieringsvormen en benadrukt dat het 
noodzakelijk is om de band te versterken 
tussen de verschillende 
financieringsinstrumenten van de EU en 
die van de EIB en is zich bewust van het
potentiële hefboomeffect ervan voor 
investeringen en wenst uitbreiding ervan, 
met name wat betreft JEREMIE en 
JESSICA, om het bedrijfsleven en KMO's 
beter te ondersteunen; adviseert de regels 
voor deze instrumenten te vereenvoudigen 
opdat begunstigden er meer gebruik van 
kunnen maken;

Or. es
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Amendement 29
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is verheugd over de goedkeuring van 
het Commissievoorstel over de 
toekomstige EU2020-strategie; benadrukt 
het langetermijnkarakter van deze strategie 
die tot doel heeft randvoorwaarden te 
creëren voor stabiele groei in Europa, en 
stemt in met de vastgelegde prioriteiten;

13. is verheugd over de goedkeuring van 
het Commissievoorstel over de 
toekomstige EU2020-strategie; benadrukt 
het langetermijnkarakter van deze strategie 
die tot doel heeft randvoorwaarden te 
creëren voor stabiele groei in Europa, en 
stemt in met de vastgelegde prioriteiten; 
maar herinnert eraan dat strategieën 
zoals die van Lissabon of de EU2020-
strategie het resultaat zijn van een 
consensus tussen lidstaten met zeer 
verschillende ontwikkelingsniveaus;

Or. es

Amendement 30
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is verheugd over de goedkeuring van 
het Commissievoorstel over de
toekomstige EU2020-strategie; benadrukt 
het langetermijnkarakter van deze strategie 
die tot doel heeft randvoorwaarden te 
creëren voor stabiele groei in Europa, en
stemt in met de vastgelegde prioriteiten;

13. is verheugd over het debat over de 
EU2020-strategie; benadrukt het 
langetermijnkarakter van deze strategie die 
tot doel heeft randvoorwaarden te creëren 
voor stabiele groei in Europa, en stemt in 
met de vastgelegde prioriteiten;

Or. en

Amendement 31
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. is verheugd over de goedkeuring van 
het Commissievoorstel over de 
toekomstige EU2020-strategie; benadrukt 
het langetermijnkarakter van deze 
strategie die tot doel heeft 
randvoorwaarden te creëren voor stabiele 
groei in Europa, en stemt in met de 
vastgelegde prioriteiten;

13. is verheugd over de goedkeuring van 
het Commissievoorstel over de 
toekomstige EU2020-strategie; benadrukt 
dat het een langetermijnvisie is die tot 
doel heeft een kader te creëren voor de 
coördinatie van de nationale economische 
beleidslijnen teneinde het
concurrentievermogen van Europa te 
versterken, en stemt in met de vastgelegde 
prioriteiten;

Or. en

Amendement 32
Lena Kolarska-Bobińska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is verheugd over de goedkeuring van 
het Commissievoorstel over de 
toekomstige EU2020-strategie; benadrukt 
het langetermijnkarakter van deze strategie 
die tot doel heeft randvoorwaarden te 
creëren voor stabiele groei in Europa, en 
stemt in met de vastgelegde prioriteiten;

13. neemt nota van de goedkeuring van het 
Commissievoorstel over de toekomstige 
EU2020-strategie; benadrukt het 
langetermijnkarakter van deze strategie die 
tot doel heeft randvoorwaarden te creëren 
voor stabiele groei en de creatie van banen 
in Europa, en stemt in met de vastgelegde 
prioriteiten;

Or. en

Amendement 33
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is verheugd over de goedkeuring van 
het Commissievoorstel over de 
toekomstige EU2020-strategie; benadrukt 
het langetermijnkarakter van deze strategie 
die tot doel heeft randvoorwaarden te 
creëren voor stabiele groei in Europa, en 

13. stelt vast dat de goedkeuring van het 
Commissievoorstel over de toekomstige 
EU2020-strategie; benadrukt het 
langetermijnkarakter van deze strategie die 
tot doel heeft randvoorwaarden te creëren 
voor stabiele groei in Europa, en stemt in 
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stemt in met de vastgelegde prioriteiten; met de vastgelegde prioriteiten;

Or. en

Amendement 34
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is verheugd over de goedkeuring van 
het Commissievoorstel over de 
toekomstige EU2020-strategie; benadrukt 
het langetermijnkarakter van deze strategie 
die tot doel heeft randvoorwaarden te 
creëren voor stabiele groei in Europa, en 
stemt in met de vastgelegde prioriteiten;

13. is verheugd over de goedkeuring van 
het Commissievoorstel over de 
toekomstige EU2020-strategie; benadrukt 
het langetermijnkarakter van deze strategie 
die tot doel heeft randvoorwaarden te 
creëren voor stabiele groei in Europa, en 
stemt in met de vastgelegde prioriteiten; 
benadrukt het belang van de verdere 
ontwikkeling van een territoriale 
benadering op meerdere niveaus;

Or. it

Amendement 35
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is verheugd over de goedkeuring van 
het Commissievoorstel over de 
toekomstige EU2020-strategie; benadrukt 
het langetermijnkarakter van deze strategie 
die tot doel heeft randvoorwaarden te 
creëren voor stabiele groei in Europa, en 
stemt in met de vastgelegde prioriteiten;

13. is verheugd over de goedkeuring van 
het Commissievoorstel over de 
toekomstige EU2020-strategie; benadrukt 
het langetermijnkarakter van deze strategie, 
die tot doel heeft nu de overgang naar een 
duurzame economie te realiseren, opdat 
economische groei losgekoppeld wordt 
van het verbruik van hulpbronnen en 
energie;

Or. de
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Amendement 36
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. raadt de Commissie ten stelligste 
aan om een eerlijke evaluatie te maken 
van de zwakke punten in de uitvoering 
van de Lissabon-strategie om te vermijden 
dat we dezelfde fouten maken met de 
EU2020-strategie;

Or. en

Amendement 37
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. betreurt echter de manier waarop 
deze strategie is voorgelegd, nog voor de 
evaluatie van de huidige Lissabon-
strategie is afgerond en zonder het 
Europees Parlement naar behoren te 
raadplegen; 

Or. en

Amendement 38
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt een strategie te 
ontwikkelen in overeenstemming met de 
strategie van Lissabon om de 
infrastructuur aan te passen aan de 
Europese normen, door modernisering 
van het systeem van vervoer over de weg, 
over het spoor en door de lucht, en het 
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creëren van een schoon vervoerssysteem, 
het bewerkstelligen van een kwalitatieve 
groei van het systeem voor levering van 
drinkwater, het systeem voor riolering en 
afvalmanagement, een efficiënter 
milieumanagementssysteem en het 
duurzaam gebruik van de natuurlijke 
hulpbronnen en hernieuwbare energie, 
met het oog op de economische 
ontwikkeling en de verbetering van de 
sociale cohesie;

Or. ro

Amendement 39
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat in de nieuwe 
strategie – naast het bbp – ook een aantal 
indicatoren betreffende de kwaliteit van 
het leven en het bedacht zijn op algemene 
economische neveneffecten en de 
belasting voor het milieu opgenomen 
zouden moeten worden, en dat die 
indicatoren op democratische en 
innovatieve wijze vastgelegd, aangenomen 
en beoordeeld dienen te worden;

Or. de

Amendement 40
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
om dit Europees beleid af te stemmen op 
de door de EU nagestreefde strategische 
doelstellingen, maar dat we moeten 
vermijden om de werking van de lidstaten 
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te verstoren en dus geen investeringen 
mogen voorschrijven die voor de 
ontwikkeling van een aantal lidstaten 
geen prioriteit hebben of niet noodzakelijk 
zijn; pleit ervoor de lidstaten meer 
flexibiliteit toe te staan bij de uitvoering 
van het cohesiebeleid, zodat de prioritaire 
doelstellingen in het algemeen 
gemakkelijker kunnen worden 
gerealiseerd;

Or. es

Amendement 41
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. dringt er bij de EU op aan concrete 
bepalingen aan te nemen en aangepaste 
acties uit te voeren om tegemoet te komen 
aan de specifieke behoeften van 
kustgebieden, eilanden, bergen en 
ultraperifere gebieden, rekening houdend 
met de rechtsgrond van territoriale 
cohesie in het nieuwe Verdrag van 
Lissabon;

Or. es

Amendement 42
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt het op prijs dat in het voorstel 
rekening wordt gehouden met de sociale
dimensie, maar betreurt dat deze nog 
altijd niet centraal staat in de strategie; 
onderstreept dat de recente crisis heeft 
aangetoond dat geen enkele groeistrategie 
de doelstellingen sociale bescherming, 

14. stelt het op prijs dat in het voorstel 
rekening wordt gehouden met de sociale 
dimensie; onderstreept dat de recente crisis 
heeft aangetoond dat geen enkele 
groeistrategie de doelstellingen sociale 
bescherming, toegang tot diensten, 
bestrijding van armoede en sociale 
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toegang tot diensten, bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting en de creatie 
van hoogwaardige banen mag 
verwaarlozen;

uitsluiting en de creatie van hoogwaardige 
banen mag verwaarlozen;

Or. en

Amendement 43
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt het op prijs dat in het voorstel 
rekening wordt gehouden met de sociale 
dimensie, maar betreurt dat deze nog altijd 
niet centraal staat in de strategie; 
onderstreept dat de recente crisis heeft 
aangetoond dat geen enkele groeistrategie 
de doelstellingen sociale bescherming, 
toegang tot diensten, bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting en de creatie 
van hoogwaardige banen mag 
verwaarlozen;

14. stelt het op prijs dat in het voorstel 
rekening wordt gehouden met de sociale 
dimensie, maar onderstreept dat de 
economische pijler centraal staat in de 
creatie van banen en dat het daarom van 
wezenlijk belang is om de vrije, open en 
goed functionerende interne markt te 
voltooien zodat bedrijven flexibel kunnen 
reageren op de macro-economische 
trends; onderstreept dat de recente crisis 
heeft aangetoond dat geen enkele 
groeistrategie de doelstellingen sociale 
bescherming, toegang tot diensten, 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting en de creatie van hoogwaardige 
banen mag verwaarlozen;

Or. en

Amendement 44
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt het op prijs dat in het voorstel 
rekening wordt gehouden met de sociale 
dimensie, maar betreurt dat deze nog altijd 
niet centraal staat in de strategie; 
onderstreept dat de recente crisis heeft 
aangetoond dat geen enkele groeistrategie

14. stelt het op prijs dat in het voorstel 
rekening wordt gehouden met de sociale 
dimensie, maar betreurt dat deze nog altijd 
niet centraal staat in de strategie; 
onderstreept dat de recente crisis heeft 
aangetoond dat de doelstellingen sociale 
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de doelstellingen sociale bescherming, 
toegang tot diensten, bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting en de creatie 
van hoogwaardige banen mag 
verwaarlozen;

bescherming, toegang tot diensten, 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting en de creatie van hoogwaardige 
banen van fundamenteel belang zijn voor 
de sociale samenhang in Europa en dat zij 
daarom in de EU-strategie 2020 een 
hogere prioriteit moeten krijgen;

Or. de

Amendement 45
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd over het streven naar 
duurzamere, slimme banen, maar beseft 
dat een nieuw economisch model zou 
kunnen leiden tot een ongelijke verdeling 
van kosten en baten tussen individuele 
lidstaten en regio's, en derhalve is wellicht 
actie op Gemeenschapsniveau vereist om 
te voorkomen dat dit gebeurt;

Schrappen

Or. de

Amendement 46
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd over het streven naar 
duurzamere, slimme banen, maar beseft dat 
een nieuw economisch model zou kunnen 
leiden tot een ongelijke verdeling van 
kosten en baten tussen individuele lidstaten 
en regio's, en derhalve is wellicht actie op 
Gemeenschapsniveau vereist om te 
voorkomen dat dit gebeurt;

15. is verheugd over het streven naar 
duurzamere, slimme banen, maar beseft dat 
een nieuw economisch model zou kunnen 
leiden tot een ongelijke verdeling van 
kosten en baten tussen individuele lidstaten 
en regio's;

Or. en
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Amendement 47
László Surján

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd over het streven naar 
duurzamere, slimme banen, maar beseft dat 
een nieuw economisch model zou kunnen 
leiden tot een ongelijke verdeling van 
kosten en baten tussen individuele lidstaten 
en regio's, en derhalve is wellicht actie op 
Gemeenschapsniveau vereist om te 
voorkomen dat dit gebeurt;

15. is verheugd over het streven naar 
duurzamere, slimme banen, maar beseft dat 
een nieuw economisch model zou kunnen 
leiden tot een ongelijke verdeling van 
kosten en baten tussen individuele lidstaten 
en regio's, en derhalve, om dit te 
vermijden, doet ze een oproep aan de Unie 
om haar verantwoordelijkheid te nemen 
en de voornaamste domeinen te 
identificeren waarop in overeenstemming 
met het subsidiariteitsbeginsel actie op 
Gemeenschapsniveau het meest 
aangewezen is om voor iedereen de beste 
resultaten te behalen;

Or. en

Amendement 48
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd over het streven naar
duurzamere, slimme banen, maar beseft dat 
een nieuw economisch model zou kunnen 
leiden tot een ongelijke verdeling van 
kosten en baten tussen individuele lidstaten 
en regio's, en derhalve is wellicht actie op 
Gemeenschapsniveau vereist om te 
voorkomen dat dit gebeurt;

15. is verheugd over het streven naar 
duurzamere, slimme banen, maar beseft dat 
een nieuw economisch model zou kunnen 
leiden tot een ongelijke verdeling van 
kosten en baten tussen individuele lidstaten 
en regio's, en derhalve is wellicht actie op 
Gemeenschapsniveau vereist om te 
voorkomen dat dit gebeurt; roept de 
Commissie op een Europese strategie uit 
te stippelen voor groene banen, om in 
achtergebleven regio’s en in regio’s die 
door de crisis getroffen zijn, het 
waardevolle potentieel aan banen in een 
duurzame economie, te ontsluiten;

Or. de
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Amendement 49
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst op de groei van het gebruik 
van menselijk kapitaal in 
overeenstemming met de EU 2020-
strategie; dit moet worden bereikt door 
toename van de investeringen in scholing, 
harmonisatie van het scholingsaanbod 
met de vraag op de arbeidsmarkt, het 
aantrekken en behouden op de 
arbeidsmarkt van zoveel mogelijk mensen,
groei van het werkaanbod om aan de 
vraag te kunnen voldoen, groei van de 
flexibiliteit en ondernemingsgeest en 
bevordering van gelijkheid en sociale 
integratie;

Or. ro

Amendement 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat onderwijs, opleiding, 
onderzoek en innovatie belangrijke 
instrumenten zijn om de EU verder te 
ontwikkelen en concurrerender te maken 
om wereldwijde uitdagingen het hoofd te 
bieden; is van mening dat er regelmatig 
moet worden geïnvesteerd in deze 
terreinen en dat met name innovatie moet 
worden afgemeten aan de resultaten 
ervan;

Schrappen

Or. es
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Amendement 51
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat algemeen onderwijs, 
beroepsonderwijs, onderzoek en innovatie 
belangrijke instrumenten zijn om de 
verdere ontwikkeling van de EU te
bevorderen en de EU concurrerender te 
maken om wereldwijde uitdagingen het 
hoofd te bieden; is van mening dat er 
regelmatig moet worden geïnvesteerd in 
deze terreinen en dat met name innovatie 
moet worden afgemeten aan de resultaten 
ervan;

16. benadrukt dat onderzoek en innovatie 
belangrijke instrumenten zijn om de EU 
verder te ontwikkelen en concurrerender te 
maken om wereldwijde uitdagingen het 
hoofd te bieden; is ervan overtuigd dat het 
algemeen onderwijs en het 
beroepsonderwijs fundamentele 
voorwaarden daarvoor zijn; is van mening 
dat er regelmatig moet worden 
geïnvesteerd in deze terreinen en dat met 
name innovatie moet worden afgemeten 
aan de resultaten ervan;

Or. de

Amendement 52
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat onderwijs, opleiding, 
onderzoek en innovatie belangrijke 
instrumenten zijn om de EU verder te 
ontwikkelen en concurrerender te maken 
om wereldwijde uitdagingen het hoofd te 
bieden; is van mening dat er regelmatig 
moet worden geïnvesteerd in deze terreinen 
en dat met name innovatie moet worden 
afgemeten aan de resultaten ervan;

16. benadrukt dat onderwijs, opleiding, 
onderzoek en innovatie belangrijke 
instrumenten zijn om de EU verder te 
ontwikkelen en concurrerender te maken 
om wereldwijde uitdagingen het hoofd te 
bieden; is van mening dat er regelmatig 
moet worden geïnvesteerd in deze terreinen 
en dat de voortgang regelmatig 
geëvalueerd moeten worden op basis van 
de behaalde resultaten;

Or. en

Amendement 53
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Sophie Auconie, Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat onderwijs, opleiding, 
onderzoek en innovatie belangrijke 
instrumenten zijn om de EU verder te 
ontwikkelen en concurrerender te maken 
om wereldwijde uitdagingen het hoofd te 
bieden; is van mening dat er regelmatig 
moet worden geïnvesteerd in deze terreinen 
en dat met name innovatie moet worden 
afgemeten aan de resultaten ervan;

16. benadrukt dat onderwijs, opleiding, 
onderzoek en innovatie belangrijke 
instrumenten zijn om de EU verder te 
ontwikkelen en concurrerender te maken 
om wereldwijde uitdagingen het hoofd te 
bieden; is van mening dat er regelmatig 
moet worden geïnvesteerd in deze terreinen 
en dat met name innovatie moet worden 
afgemeten aan de resultaten ervan; 
verzoekt in dit verband om een betere 
coördinatie van de structuurfondsen en 
het kaderprogramma om de voordelen van 
de financiering voor onderzoek en 
innovatie in de toekomst te 
maximaliseren;

Or. en

Amendement 54
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat onderwijs, opleiding, 
onderzoek en innovatie belangrijke 
instrumenten zijn om de EU verder te 
ontwikkelen en concurrerender te maken 
om wereldwijde uitdagingen het hoofd te 
bieden; is van mening dat er regelmatig 
moet worden geïnvesteerd in deze terreinen 
en dat met name innovatie moet worden 
afgemeten aan de resultaten ervan;

16. benadrukt dat onderwijs, opleiding, 
onderzoek en innovatie belangrijke 
instrumenten zijn om de EU verder te 
ontwikkelen en concurrerender te maken 
om wereldwijde uitdagingen het hoofd te 
bieden; is van mening dat er regelmatig 
moet worden geïnvesteerd in deze terreinen 
en dat met name innovatie moet worden 
afgemeten aan de resultaten ervan; stelt 
vast dat we het Europees 
concurrentievoordeel kunnen versterken 
door de ontwikkeling van "slimme 
specialisering" in regionale clusters 
binnen de lidstaten en de regio’s;

Or. en
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Amendement 55
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat onderwijs, opleiding, 
onderzoek en innovatie belangrijke 
instrumenten zijn om de EU verder te 
ontwikkelen en concurrerender te maken 
om wereldwijde uitdagingen het hoofd te 
bieden; is van mening dat er regelmatig 
moet worden geïnvesteerd in deze terreinen 
en dat met name innovatie moet worden 
afgemeten aan de resultaten ervan;

16. benadrukt dat onderwijs, opleiding,
onderzoek en innovatie belangrijke 
instrumenten zijn om de EU verder te 
ontwikkelen en concurrerender te maken 
om wereldwijde uitdagingen het hoofd te 
bieden; is van mening dat er regelmatig en 
verstandig moet worden geïnvesteerd in 
deze terreinen en dat met name innovatie 
moet worden afgemeten aan de resultaten 
ervan, zoals de succesvolle overdracht 
naar en daadwerkelijk gebruik door 
dienstverleners en industrie;

Or. en

Amendement 56
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst op de belangrijke rol met 
betrekking tot de groei op lange termijn 
van het concurrentievermogen van de 
economie van de recentelijk toegetreden 
lidstaten; deze dient te worden 
gerealiseerd door vergroting van de 
uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, 
door groei van het concurrentievermogen 
van de plaatselijke economieën en van de 
infrastructuur voor steun voor het 
zakenleven, zodat ook de nieuwe lidstaten 
op weg gaan naar de zogenaamde 
kenniseconomie;

Or. ro
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Amendement 57
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. erkent dat de 
doelstellingenstructuur van het 
structuurbeleid de eerste jaren een succes 
is gebleken; verzoekt deze structuur en het 
beginsel van gedeeld beheer voort te 
zetten ten behoeve van een betrouwbare 
planning; erkent dat de inhoud van de 
doelstellingen misschien moet worden 
aangepast aan de 2020-doelstellingen;

Or. en

Amendement 58
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat er pas aan de 
territoriale dimensie van het Verdrag van 
Lissabon voldaan is wanneer het zeker is 
dat hoogwaardige basisvoorzieningen 
(inclusief netwerken) op het gebied van 
verkeersinfrastructuur, telecommunicatie 
en energie ook voor de inwoners van 
achterstandsgebieden tegen een 
acceptabele prijs beschikbaar zijn;

Or. de

Amendement 59
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt vast dat infrastructurele 
tekortkomingen overal in Europa nog steeds 
aanzienlijk uiteenlopen, hetgeen zijn 
groeipotentieel in de weg staat; meent dat 
werkelijk gelijke mededingingsvoorwaarden 
op het gebied van transport, energie, 
telecommunicatie en IT tot stand moeten 
worden gebracht, moeten worden 
opgenomen in de strategie en centraal 
moeten blijven staan in het cohesiebeleid;

Schrappen

Or. de

Amendement 60
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt vast dat infrastructurele 
tekortkomingen overal in Europa nog 
steeds aanzienlijk uiteenlopen, hetgeen zijn 
groeipotentieel in de weg staat; meent dat 
werkelijk gelijke 
mededingingsvoorwaarden op het gebied 
van transport, energie, telecommunicatie 
en IT tot stand moeten worden gebracht, 
moeten worden opgenomen in de strategie 
en centraal moeten blijven staan in het 
cohesiebeleid;

17. stelt vast dat infrastructurele 
tekortkomingen overal in Europa nog 
steeds aanzienlijk uiteenlopen, hetgeen zijn 
groeipotentieel in de weg staat; 

Or. en

Amendement 61
Danuta Jazłowiecka, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt vast dat infrastructurele 
tekortkomingen overal in Europa nog 
steeds aanzienlijk uiteenlopen, hetgeen zijn 

17. stelt vast dat infrastructurele 
tekortkomingen overal in Europa nog 
steeds aanzienlijk uiteenlopen, hetgeen zijn 
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groeipotentieel in de weg staat; meent dat 
werkelijk gelijke 
mededingingsvoorwaarden op het gebied 
van transport, energie, telecommunicatie 
en IT tot stand moeten worden gebracht, 
moeten worden opgenomen in de strategie 
en centraal moeten blijven staan in het 
cohesiebeleid;

groeipotentieel en een vlotte werking van 
de interne markt in de weg staat; meent 
dat werkelijk gelijke 
mededingingsvoorwaarden op het gebied 
van transport, energie, telecommunicatie 
en IT tot stand moeten worden gebracht, 
moeten worden opgenomen in de strategie 
en centraal moeten blijven staan in het 
cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 62
Sabine Verheyen, Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt vast dat infrastructurele 
tekortkomingen overal in Europa nog 
steeds aanzienlijk uiteenlopen, hetgeen zijn 
groeipotentieel in de weg staat; meent dat 
werkelijk gelijke 
mededingingsvoorwaarden op het gebied 
van transport, energie, telecommunicatie 
en IT tot stand moeten worden gebracht, 
moeten worden opgenomen in de strategie 
en centraal moeten blijven staan in het 
cohesiebeleid;

17. stelt vast dat infrastructurele 
tekortkomingen overal in Europa, vooral in 
de plattelandsgebieden, nog steeds 
aanzienlijk uiteenlopen, hetgeen zijn 
groeipotentieel in de weg staat; meent dat 
werkelijk gelijke 
mededingingsvoorwaarden op het gebied 
van transport, energie, telecommunicatie 
en IT tot stand moeten worden gebracht, 
moeten worden opgenomen in de strategie 
en centraal moeten blijven staan in het 
cohesiebeleid;

Or. de

Amendement 63
László Surján

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt vast dat infrastructurele 
tekortkomingen overal in Europa nog 
steeds aanzienlijk uiteenlopen, hetgeen zijn 
groeipotentieel in de weg staat; meent dat 
werkelijk gelijke 

17. stelt vast dat infrastructurele 
tekortkomingen overal in Europa nog 
steeds aanzienlijk uiteenlopen, hetgeen zijn 
groeipotentieel in de weg staat; benadrukt 
in dit opzicht het belang van 
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mededingingsvoorwaarden op het gebied 
van transport, energie, telecommunicatie 
en IT tot stand moeten worden gebracht, 
moeten worden opgenomen in de strategie 
en centraal moeten blijven staan in het 
cohesiebeleid;

grensoverschrijdende samenwerking en
meent dat werkelijk gelijke 
mededingingsvoorwaarden op het gebied 
van transport, energie, telecommunicatie 
en IT tot stand moeten worden gebracht, 
moeten worden opgenomen in de strategie 
en centraal moeten blijven staan in het 
cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 64
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. erkent dat de EU-begroting een 
centrale rol moet spelen in de uitvoering 
van de EU2020-doelstellingen; is van 
mening dat het cohesiebeleid door zijn 
strategische visie, sterke en bindende 
conditionaliteit, ingrepen op maat, 
toezicht en technische bijstand, een 
doeltreffend en doelmatig mechanisme is 
voor de uitvoering van de EU2020-
strategie;

Or. en

Amendement 65
Sabine Verheyen,Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. stelt vast dat er met name wat 
betreft breedbanddekking grote tekorten 
voorkomen in landelijke gebieden en dat 
deze overeenkomstig de eis in de Digitale 
Agenda opgeheven moeten worden om in 
deze gebieden een duurzame economische 
ontwikkeling te bevorderen;

Or. de
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Amendement 66
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd over de erkenning van de 
rol van de structuurfondsen bij de 
uitvoering van de EU2020-doelstellingen; 
benadrukt echter dat het cohesiebeleid niet 
alleen garant staat voor stabiele 
financiering. De voornaamste pijlers 
waarop dit beleid rust – een geïntegreerde 
benadering, meerlagig bestuur en 
volwaardig partnerschap – zijn belangrijke 
elementen voor het succes van de strategie 
en moeten er volledig deel van uitmaken; 

18. is verheugd over de erkenning van de 
rol van de structuurfondsen bij de 
uitvoering van de EU2020-doelstellingen; 
benadrukt echter dat het cohesiebeleid niet 
alleen garant staat voor stabiele 
financiering. De voornaamste 
doelstellingen – het wegwerken van de 
ongelijkheden tussen de regio’s en de 
totstandkoming van een reële 
economische, sociale en territoriale 
cohesie in Europa – en pijlers waarop dit 
beleid rust – een geïntegreerde benadering, 
meerlagig bestuur en volwaardig 
partnerschap – zijn belangrijke elkaar 
aanvullende elementen voor het succes 
van de strategie en moeten er mee 
gecoördineerd worden; 

Or. en

Amendement 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd over de erkenning van de 
rol van de structuurfondsen bij de 
uitvoering van de EU2020-doelstellingen; 
benadrukt echter dat het cohesiebeleid niet 
alleen garant staat voor stabiele 
financiering. De voornaamste pijlers 
waarop dit beleid rust – een geïntegreerde 
benadering, meerlagig bestuur en 
volwaardig partnerschap – zijn belangrijke 
elementen voor het succes van de strategie 
en moeten er volledig deel van uitmaken;

18. is verheugd over de erkenning van de 
rol van de structuurfondsen bij de 
uitvoering van de EU2020-doelstellingen; 
benadrukt echter dat het cohesiebeleid niet 
alleen garant staat voor stabiele 
financiering, maar ook een krachtig 
instrument is voor de economische 
ontwikkeling van alle Europese regio’s. 
De voornaamste pijlers waarop dit beleid 
rust – een geïntegreerde benadering, 
meerlagig bestuur en volwaardig 
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partnerschap – zijn belangrijke elementen 
voor het succes van de strategie en moeten 
er volledig deel van uitmaken;

Or. es

Amendement 68
Maurice Ponga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd over de erkenning van de 
rol van de structuurfondsen bij de 
uitvoering van de EU2020-doelstellingen; 
benadrukt echter dat het cohesiebeleid niet 
alleen garant staat voor stabiele 
financiering. De voornaamste pijlers 
waarop dit beleid rust – een geïntegreerde 
benadering, meerlagig bestuur en 
volwaardig partnerschap – zijn belangrijke 
elementen voor het succes van de strategie 
en moeten er volledig deel van uitmaken;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst

Or. fr

Amendement 69
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. de waarborging van een efficiënte 
en uitgebreide infrastructuur is 
noodzakelijk om te komen tot een hoog 
niveau van concurrentievermogen; in dit 
verband moet het waarborgen van 
adequate financieringsinstrumenten voor 
de modernisering en inter-connectie van 
de infrastructuren op het gehele Europese 
grondgebied een prioriteit blijven voor de 
toekomstige EU 2020-strategie;

Or. ro
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Amendement 70
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verlangt dat de uitgaven van EU-
structuurfondsen gecontroleerd worden 
op het positieve effect ervan op het milieu, 
het behoud van natuurlijke rijkdommen 
en energie-efficiëntie, om de doelstelling 
van de EU2020-strategie, dat wil zeggen 
de overgang naar een 
grondstoffenbesparende en 
milieuvriendelijke economie, te kunnen 
bereiken;

Or. de

Amendement 71
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat een krachtig en goed 
gefinancierd cohesiebeleid, gericht op alle 
Europese regio's, een belangrijk aspect
van de EU2020-strategie moet zijn; meent 
dat dit beleid, met zijn horizontale 
benadering, een eerste vereiste vormt voor 
de succesvolle uitvoering van de EU2020-
doelstellingen, evenals voor het tot stand 
brengen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in de EU; verwerpt alle 
pogingen om het cohesiebeleid te 
renationaliseren en verzoekt de regionale 
dimensie volledig te steunen bij de 
herziening van de EU-begroting;

19. benadrukt dat een krachtig en goed 
gefinancierd cohesiebeleid een belangrijk 
complementair aspect van de EU2020-
strategie moet zijn; meent dat dit beleid, 
met zijn horizontale benadering, een uniek 
instrument is voor economische, sociale 
en territoriale cohesie in de EU en als 
dusdanig een belangrijke vereiste is voor 
de succesvolle uitvoering van de EU2020-
doelstellingen; verwerpt alle pogingen om 
het cohesiebeleid te renationaliseren en 
verzoekt de regionale dimensie volledig te 
steunen bij de herziening van de EU-
begroting;

Or. en
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Amendement 72
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. onderstreept dat een tijdige 
definitie van de uitvoeringsmechanismen 
de spil is van het succes van de EU2020-
strategie;

Or. en

Amendement 73
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat het cohesiebeleid niet 
ondergeschikt is aan de EU2020-strategie; 
wijst erop dat de prioriteiten van het 
cohesiebeleid weliswaar moeten worden 
afgestemd op de EU2020-doelstellingen, 
maar dat voldoende flexibiliteit moet 
worden toegestaan om ruimte te bieden 
voor regionale specificiteiten, en om de 
zwakkere regio's te helpen hun 
sociaaleconomische problemen het hoofd 
te bieden en ongelijkheden te beperken; 

20. benadrukt dat het cohesiebeleid niet 
ondergeschikt is aan de EU2020-strategie; 
wijst erop dat de prioriteiten van het 
cohesiebeleid weliswaar moeten
voortvloeien uit het geplande gezamenlijk 
Europees Strategisch Referentiekader en 
moeten worden afgestemd op de EU2020-
doelstellingen, maar dat voldoende 
flexibiliteit moet worden toegestaan om 
ruimte te bieden voor regionale en 
nationale specificiteiten, en om de 
zwakkere regio's te helpen hun 
sociaaleconomische problemen het hoofd 
te bieden en ongelijkheden te beperken;
aangezien niet het proces maar de 
resultaten er toe doen, mogen de inhoud 
van de EU2020-strategie en het 
cohesiebeleid van de volgende generatie 
niet ondergeschikt worden gemaakt aan 
de gezamenlijke aanpak;

Or. en
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Amendement 74
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat het cohesiebeleid niet 
ondergeschikt is aan de EU2020-strategie; 
wijst erop dat de prioriteiten van het 
cohesiebeleid weliswaar moeten worden 
afgestemd op de EU2020-doelstellingen, 
maar dat voldoende flexibiliteit moet 
worden toegestaan om ruimte te bieden 
voor regionale specificiteiten, en om de 
zwakkere regio's te helpen hun 
sociaaleconomische problemen het hoofd 
te bieden en ongelijkheden te beperken; 

20. benadrukt dat het cohesiebeleid niet 
ondergeschikt is aan de EU2020-strategie; 
wijst erop dat de prioriteiten van het 
cohesiebeleid weliswaar moeten worden 
afgestemd op de EU2020-doelstellingen, 
maar dat voldoende flexibiliteit moet 
worden toegestaan om ruimte te bieden 
voor regionale specificiteiten, en om de 
zwakkere regio's te helpen hun 
sociaaleconomische problemen het hoofd 
te bieden, ongelijkheden te beperken en 
tegelijkertijd de innovatieve 
mogelijkheden van de concurrerende 
regio’s verder te ontwikkelen;

Or. it

Amendement 75
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat het cohesiebeleid niet 
ondergeschikt is aan de EU2020-strategie; 
wijst erop dat de prioriteiten van het 
cohesiebeleid weliswaar moeten worden 
afgestemd op de EU2020-doelstellingen, 
maar dat voldoende flexibiliteit moet 
worden toegestaan om ruimte te bieden 
voor regionale specificiteiten, en om de 
zwakkere regio's te helpen hun 
sociaaleconomische problemen het hoofd 
te bieden en ongelijkheden te beperken; 

20. benadrukt dat het cohesiebeleid niet 
ondergeschikt is aan de EU2020-strategie; 
wijst erop dat de prioriteiten van het 
cohesiebeleid weliswaar moeten worden 
afgestemd op de EU2020-doelstellingen, 
maar dat voldoende flexibiliteit moet 
worden toegestaan om ruimte te bieden 
voor regionale specificiteiten, en om de 
zwakkere en meest steunbehoevende 
regio's te helpen hun sociaaleconomische 
problemen het hoofd te bieden en 
ongelijkheden te beperken; 

Or. en
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Amendement 76
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat het cohesiebeleid niet 
ondergeschikt is aan de EU2020-strategie; 
wijst erop dat de prioriteiten van het 
cohesiebeleid weliswaar moeten worden 
afgestemd op de EU2020-doelstellingen, 
maar dat voldoende flexibiliteit moet 
worden toegestaan om ruimte te bieden 
voor regionale specificiteiten, en om de 
zwakkere regio's te helpen hun 
sociaaleconomische problemen het hoofd 
te bieden en ongelijkheden te beperken; 

20. benadrukt dat het cohesiebeleid niet 
ondergeschikt is aan de EU2020-strategie; 
wijst erop dat de prioriteiten van het 
cohesiebeleid weliswaar moeten worden 
afgestemd op de EU2020-doelstellingen, 
maar dat voldoende flexibiliteit moet 
worden toegestaan om ruimte te bieden 
voor regionale specificiteiten, en om de 
zwakkere regio's te helpen hun 
sociaaleconomische problemen en 
natuurlijke handicaps het hoofd te bieden 
en ongelijkheden te beperken; 

Or. en

Amendement 77
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de governance van de 
EU2020-strategie te verbeteren ten 
opzichte van de strategie van Lissabon; 
adviseert deze governance vorm te geven 
en uit te voeren overeenkomstig het 
beginsel van meerlagig bestuur teneinde 
lokale en regionale autoriteiten en sociale 
partners er meer bij te betrekken; 

21. verzoekt de governance van de 
EU2020-strategie te verbeteren ten 
opzichte van de strategie van Lissabon; 
adviseert deze governance vorm te geven 
en uit te voeren overeenkomstig het 
beginsel van meerlagig bestuur teneinde 
lokale en regionale autoriteiten verplicht te
betrekken bij het vrijwillig overleg met 
sociale partners;

Or. en

Amendement 78
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de governance van de 
EU2020-strategie te verbeteren ten 
opzichte van de strategie van Lissabon; 
adviseert deze governance vorm te geven 
en uit te voeren overeenkomstig het 
beginsel van meerlagig bestuur teneinde
lokale en regionale autoriteiten en sociale 
partners er meer bij te betrekken;

21. verzoekt de governance van de 
EU2020-strategie te verbeteren ten 
opzichte van de strategie van Lissabon; 
adviseert deze governance vorm te geven 
en uit te voeren overeenkomstig het 
beginsel van meerlagig bestuur door o.a. 
de instrumenten van het cohesiebeleid te 
benutten, zodat lokale en regionale 
autoriteiten en sociale partners er meer bij 
worden betrokken;

Or. fi

Amendement 79
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de governance van de 
EU2020-strategie te verbeteren ten 
opzichte van de strategie van Lissabon; 
adviseert deze governance vorm te geven 
en uit te voeren overeenkomstig het 
beginsel van meerlagig bestuur teneinde 
lokale en regionale autoriteiten en sociale 
partners er meer bij te betrekken; 

21. verzoekt de governance van de 
EU2020-strategie te verbeteren ten 
opzichte van de strategie van Lissabon; 
adviseert deze governance vorm te geven 
en uit te voeren overeenkomstig het 
beginsel van meerlagig bestuur teneinde 
lokale en regionale autoriteiten en sociale 
partners er meer bij te betrekken; 
onderstreept dat deze betrokkenheid het 
aannemen van overeenkomsten inzake 
meerlagig bestuur zou moeten omvatten;

Or. en

Amendement 80
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van oordeel dat territoriale cohesie, 
opgenomen als een nieuwe doelstelling in 
het Verdrag van Lissabon, een vast 

22. is van oordeel dat de EU2020-strategie 
integraal deel moet uitmaken van de 
verwezenlijking van het doel inzake
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onderdeel moet vormen van de strategie, 
als een eerste vereiste voor de 
verwezenlijking van haar doelstellingen;

territoriale cohesie, opgenomen als een 
nieuwe doelstelling in het Verdrag van 
Lissabon;

Or. en

Amendement 81
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van oordeel dat territoriale cohesie, 
opgenomen als een nieuwe doelstelling in 
het Verdrag van Lissabon, een vast 
onderdeel moet vormen van de strategie, 
als een eerste vereiste voor de 
verwezenlijking van haar doelstellingen;

22. is van oordeel dat territoriale cohesie, 
opgenomen als een nieuwe doelstelling in 
het Verdrag van Lissabon, een vast 
onderdeel moet vormen van de strategie, 
als een eerste vereiste voor de 
verwezenlijking van haar doelstellingen en 
verzoekt bijzondere aandacht te besteden 
aan regio’s met een natuurlijke of 
ernstige en permanente demografische 
belemmering zoals eilanden, grens- en 
bergstreken; 

Or. fr

Amendement 82
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van oordeel dat territoriale cohesie, 
opgenomen als een nieuwe doelstelling in 
het Verdrag van Lissabon, een vast 
onderdeel moet vormen van de strategie, 
als een eerste vereiste voor de 
verwezenlijking van haar doelstellingen;

22. is van oordeel dat territoriale cohesie, 
opgenomen als een nieuwe doelstelling in 
het Verdrag van Lissabon, een vast 
onderdeel moet vormen van de strategie, 
als een eerste vereiste voor de 
verwezenlijking van haar doelstellingen; is 
van mening dat lokale initiatieven op het 
gebied van grensoverschrijdende 
samenwerking een potentieel vormen voor 
de nog onvoldoende geëxploiteerde 
territoriale cohesie;

Or. fr
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Amendement 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van oordeel dat territoriale cohesie, 
opgenomen als een nieuwe doelstelling in 
het Verdrag van Lissabon, een vast 
onderdeel moet vormen van de strategie, 
als een eerste vereiste voor de 
verwezenlijking van haar doelstellingen;

22. is van oordeel dat territoriale cohesie, 
opgenomen als een nieuwe doelstelling in 
het Verdrag van Lissabon, een vast 
onderdeel moet vormen van de strategie, 
als een eerste vereiste voor de 
verwezenlijking van haar doelstellingen; 
verzoekt de Commissie om in haar 
voorstellen voor toekomstige territoriale 
samenwerkingsregelingen dieper in te 
gaan op de rol van de macroregio’s en de 
thematische strategieën; 

Or. en

Amendement 84
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. merkt op dat een sterkere territoriale 
dimensie van de strategie, rekening 
houdend met de specificiteiten van de 
Europese regio's, met de rechtstreekse 
betrokkenheid van regionale en lokale 
autoriteiten bij de planning en uitvoering 
van de betreffende programma's, op alle 
niveaus meer draagvlak zal kweken voor 
wat de strategie beoogt en doelstellingen 
en resultaten inzichtelijker zal maken;

23. merkt op dat een sterkere territoriale 
dimensie van de strategie, rekening 
houdend met de specificiteiten van de 
Europese regio's, met de rechtstreekse 
betrokkenheid van regionale en lokale 
autoriteiten en de partners als bedoeld in 
de structuurfondsverordening bij de 
planning en uitvoering van de betreffende 
programma's, op alle niveaus meer 
draagvlak zal kweken voor wat de strategie 
beoogt en doelstellingen en resultaten 
inzichtelijker zal maken;

Or. de
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Amendement 85
Lena Kolarska-Bobińska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. merkt op dat een sterkere territoriale 
dimensie van de strategie, rekening 
houdend met de specificiteiten van de 
Europese regio's, met de rechtstreekse 
betrokkenheid van regionale en lokale 
autoriteiten bij de planning en uitvoering 
van de betreffende programma's, op alle 
niveaus meer draagvlak zal kweken voor 
wat de strategie beoogt en doelstellingen 
en resultaten inzichtelijker zal maken;

23. merkt op dat een sterkere territoriale 
dimensie van de strategie, rekening 
houdend met de specificiteiten en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's, met de rechtstreekse 
betrokkenheid van regionale en lokale 
autoriteiten bij de planning en uitvoering 
van de betreffende programma's, op alle 
niveaus meer draagvlak zal kweken voor 
wat de strategie beoogt en doelstellingen 
en resultaten inzichtelijker zal maken;

Or. en

Amendement 86
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. merkt op dat een sterkere territoriale 
dimensie van de strategie, rekening 
houdend met de specificiteiten van de 
Europese regio's, met de rechtstreekse 
betrokkenheid van regionale en lokale 
autoriteiten bij de planning en uitvoering 
van de betreffende programma's, op alle 
niveaus meer draagvlak zal kweken voor 
wat de strategie beoogt en doelstellingen 
en resultaten inzichtelijker zal maken;

23. merkt op dat een sterkere territoriale 
dimensie van de strategie, rekening 
houdend met de specificiteiten van de 
Europese regio's, met de rechtstreekse 
betrokkenheid van regionale en lokale 
autoriteiten bij de planning en uitvoering 
van de betreffende programma's, op alle 
niveaus meer draagvlak zal kweken voor 
wat de strategie beoogt en doelstellingen 
en resultaten inzichtelijker zal maken; 
voorts moeten de regio’s gesteund blijven 
worden door ontwikkeling van 
innovatieve financiële instrumenten, 
zodat hun rol bij de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de strategie van 
Lissabon kan worden voortgezet;

Or. ro
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Amendement 87
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23bis. benadrukt het belang van kennis 
van het gebied op lokaal en regionaal 
niveau ten behoeve van de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie; daarom 
moeten overal statistische gegevens ter 
beschikking worden gesteld en moeten 
ook op lokaal en regionaal niveau de 
betrokkenen in staat zijn om de 
indicatoren op de juiste wijze te 
interpreteren;

Or. it

Amendement 88
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst op de belangrijke rol die steden 
vervullen bij de verwezenlijking van de 
EU2020-doelstellingen; dringt erop aan dat 
hun ervaring en inbreng in aanmerking 
worden genomen bij de uitvoering van de 
EU2020-prioriteiten, met name als het gaat 
om klimaatverandering, demografische 
ontwikkeling en groene investeringen; 

24. wijst op de belangrijke rol die steden 
vervullen bij de verwezenlijking van de 
EU2020-doelstellingen; is van oordeel dat 
enkel een evenwichtige en slimme 
ontwikkeling van de stedelijke gebieden, 
op basis van technologische vooruitgang, 
kan garanderen dat de groei duurzaam is; 
onderstreept dat het toekomstig 
cohesiebeleid meer respect moet hebben 
voor de steden en voor de zich 
aanpassende agglomeraties zodat zij 
instrumenteler, meer onderling verbonden 
en slimmer kunnen worden in alle 
domeinen van het openbaar leven; dringt 
erop aan dat hun ervaring en inbreng in 
aanmerking worden genomen bij de 
uitvoering van de EU2020-prioriteiten, met 
name als het gaat om klimaatverandering 
en investeringen in energie, vervoer, 
waterbeheer, gezondheidszorg, openbare 
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veiligheid, enz.;

Or. en

Amendement 89
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst op de belangrijke rol die steden 
vervullen bij de verwezenlijking van de 
EU2020-doelstellingen; dringt erop aan dat 
hun ervaring en inbreng in aanmerking 
worden genomen bij de uitvoering van de 
EU2020-prioriteiten, met name als het gaat 
om klimaatverandering, demografische 
ontwikkeling en groene investeringen; 

24. wijst op de belangrijke rol die steden 
vervullen bij de verwezenlijking van de 
EU2020-doelstellingen; dringt erop aan dat 
hun ervaring en inbreng in aanmerking 
worden genomen bij de uitvoering van de 
EU2020-prioriteiten, met name als het gaat 
om klimaatverandering, demografische 
ontwikkeling en groene investeringen; gaat 
akkoord met de ontwerpconclusies van de 
Raad dat de regio’s betrokken moeten 
worden bij de toekomstige strategie voor 
groei en werkgelegenheid; stelt voor dat, 
aangezien de uitvoering van eender welke 
strategie op dit domein in samenwerking 
met de regio’s en de steden moet 
gebeuren, de Commissie en de Raad 
rekening houden met het advies van het 
Comité van de Regio’s over de EU2020-
strategie; verwijst in dit verband ook naar 
de Innovation Monitor van het Comité 
van de Regio’s;

Or. en

Amendement 90
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst op de belangrijke rol die steden 
vervullen bij de verwezenlijking van de 
EU2020-doelstellingen; dringt erop aan dat 
hun ervaring en inbreng in aanmerking 

24. wijst op de belangrijke rol die steden 
vervullen bij de verwezenlijking van de 
EU2020-doelstellingen; dringt erop aan dat 
hun ervaring en inbreng in aanmerking 
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worden genomen bij de uitvoering van de 
EU2020-prioriteiten, met name als het gaat 
om klimaatverandering, demografische 
ontwikkeling en groene investeringen; 

worden genomen bij de uitvoering van de 
EU2020-prioriteiten, met name als het gaat 
om klimaatverandering, demografische 
ontwikkeling en investeringen in een 
duurzame wetenschappelijk ontwikkeling;

Or. de

Amendement 91
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst op de belangrijke rol die steden 
vervullen bij de verwezenlijking van de 
EU2020-doelstellingen; dringt erop aan dat 
hun ervaring en inbreng in aanmerking 
worden genomen bij de uitvoering van de 
EU2020-prioriteiten, met name als het gaat 
om klimaatverandering, demografische 
ontwikkeling en groene investeringen; 

24. wijst op de belangrijke rol die steden 
vervullen bij de verwezenlijking van de 
EU2020-doelstellingen; dringt erop aan dat 
hun ervaring en inbreng in aanmerking 
worden genomen bij de uitvoering van de 
EU2020-prioriteiten, met name als het gaat 
om klimaatverandering, sociale integratie, 
demografische ontwikkeling en groene 
investeringen; 

Or. de

Amendement 92
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. erkent dat de structuurfondsen, hoe 
wezenlijk ze ook mogen zijn, niet het 
enige instrument vormen om de EU2020-
strategie uit te voeren; verlangt van de 
Commissie dat ze met concrete voorstellen 
komt om synergieën tot stand te brengen 
tussen het cohesiebeleid en bestaande 
sectorale beleidslijnen, uitgaande van een 
geïntegreerde aanpak; adviseert de 
doelstellingen, instrumenten en 
administratieve procedures van de 
programma's te rationaliseren en de 

25. verlangt van de Commissie dat ze met 
concrete voorstellen komt om synergieën 
tot stand te brengen tussen het
cohesiebeleid en bestaande sectorale 
beleidslijnen, uitgaande van een 
geïntegreerde aanpak; adviseert de 
doelstellingen, instrumenten en 
administratieve procedures van de 
programma's te rationaliseren en de 
programmeringsduur van deze 
beleidslijnen op één lijn te brengen;
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programmeringsduur van deze 
beleidslijnen op één lijn te brengen;

Or. en

Amendement 93
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. erkent dat de structuurfondsen, hoe 
wezenlijk ze ook mogen zijn, niet het enige 
instrument vormen om de EU2020-
strategie uit te voeren; verlangt van de 
Commissie dat ze met concrete voorstellen 
komt om synergieën tot stand te brengen 
tussen het cohesiebeleid en bestaande 
sectorale beleidslijnen, uitgaande van een 
geïntegreerde aanpak; adviseert de 
doelstellingen, instrumenten en 
administratieve procedures van de 
programma's te rationaliseren en de 
programmeringsduur van deze 
beleidslijnen op één lijn te brengen;

25. erkent dat de structuurfondsen, hoe 
wezenlijk ze ook mogen zijn, niet het enige 
instrument vormen om de EU2020-
strategie uit te voeren; verlangt van de 
Commissie dat ze – zonder vooruit te 
lopen op het debat over het toekomstig 
financieel kader - met concrete voorstellen 
komt om synergieën tot stand te brengen 
tussen het cohesiebeleid en bestaande 
sectorale beleidslijnen, uitgaande van een 
geïntegreerde aanpak; adviseert de 
doelstellingen, instrumenten en 
administratieve procedures van de 
programma's te rationaliseren en de 
programmeringsduur van deze 
beleidslijnen op één lijn te brengen;

Or. en

Amendement 94
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. is er echter van overtuigd dat het 
cohesiefonds en de structuurfondsen de 
voornaamste financieringsmechanismen 
van de Unie moeten blijven, omdat zij 
gevestigde uitvoeringsmethoden omvatten 
die al worden toegepast; is van mening 
dat het niet nodig is om nieuwe 
afzonderlijke thematische fondsen op te 
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richten voor de aanpak van de EU2020-
doelstellingen, maar dat zij in plaats 
daarvan moeten worden opgenomen in 
het cohesie- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid;

Or. en

Amendement 95
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. pleit voor een vereenvoudigde 
benadering als het gaat om het gebruik van 
de structuurfondsen in het toekomstige 
regelgevingskader; wijst erop dat de 
harmonisering van regels en procedures 
wellicht zal leiden tot eenvoudigere 
uitvoeringssystemen en de potentiële 
begunstigden mogelijk meer inspraak zal
geven in door de EU medegefinancierde 
programma's; 

26. pleit voor een vereenvoudigde 
benadering als het gaat om het gebruik van 
de structuurfondsen in het toekomstige 
regelgevingskader; pleit ervoor rekening te 
houden met beste praktijken bij de 
ontwikkeling van uitvoeringssystemen, om 
zo beter dan voorheen de potentiële 
begunstigden meer inspraak te geven in 
door de EU medegefinancierde 
programma's;

Or. de

Amendement 96
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. pleit voor een vereenvoudigde 
benadering als het gaat om het gebruik van 
de structuurfondsen in het toekomstige 
regelgevingskader; wijst erop dat de 
harmonisering van regels en procedures 
wellicht zal leiden tot eenvoudigere 
uitvoeringssystemen en de potentiële 
begunstigden mogelijk meer inspraak zal 
geven in door de EU medegefinancierde 
programma's;

26. pleit voor een vereenvoudigde 
benadering als het gaat om het gebruik van 
de structuurfondsen in het toekomstige 
regelgevingskader; wijst erop dat de 
harmonisering van regels en procedures 
wellicht zal leiden tot eenvoudigere 
uitvoeringssystemen en de potentiële 
begunstigden mogelijk meer inspraak zal 
geven in door de EU medegefinancierde 
programma's; raadt aan om bij de 
bestaande financieringsmechanismen te 
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blijven, zoals de structuurfondsen en het 
cohesiefonds, die gevestigde 
uitvoeringsmechanismen omvatten die al 
worden toegepast;

Or. en

Amendement 97
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. adviseert de Commissie om de in 
het kader van de EU 2020-strategie 
vastgestelde prioriteiten jaarlijks te 
herzien op grond van de bij de 
implementatie van die strategie behaalde 
resultaten en op grond van de wijziging 
van de aanvankelijk voorgestelde 
voorwaarden en om nieuwe prioriteiten 
vast te stellen in nauw verband met de 
voortdurende veranderingen op lokaal, 
regionaal en mondiaal niveau;

Or. ro

Amendement 98
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie om het 
Parlement zo snel mogelijk een 
gestructureerd werkprogramma voor te 
leggen voor de uitvoering van de strategie, 
en om, in de toekomst, duidelijke 
evaluaties te maken van de uitvoering; 
verzoekt bovendien om een duidelijk 
werkdocument waarin de relatie tussen de 
strategie en het cohesiebeleid wordt 
uiteengezet;

Or. en



AM\809976NL.doc 49/49 PE439.965v01-00

NL

Amendement 99
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. is van mening dat het Lisbon 
Monitoring Platform van het Comité van 
de Regio’s de voortgang moet blijven 
bewaken op basis van de toekomstige, 
EU2020- strategie en dat de lidstaten 
verzocht zou moeten worden om jaarlijks 
een gestructureerd verslag voor te leggen 
over de geboekte vooruitgang;

Or. en


