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Amendement 1
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie doordat het bijdraagt 
aan het terugdringen van regionale 
verschillen en het tot stand brengen van 
een samenleving met volledige
werkgelegenheid; benadrukt dat de 
Europese structuurfondsen de regio's 
kunnen aanmoedigen initiatieven te nemen 
voor het scheppen van nieuwe duurzame 
arbeidsplaatsen;

1. is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie doordat het bijdraagt 
aan het terugdringen van regionale 
verschillen en het tot stand brengen van 
een samenleving met een zo volledig 
mogelijke werkgelegenheid; benadrukt dat 
de Europese structuurfondsen de regio's 
kunnen aanmoedigen initiatieven te nemen 
voor het scheppen van nieuwe duurzame 
arbeidsplaatsen; beveelt de regionale en 
lokale autoriteiten aan om een 
permanente, kundige contactpersoon te 
hebben voor het bedrijfsleven, 
werkgeversorganisaties, vakbonden en 
NGO's, om de behoeften op de 
arbeidsmarkt voor de middellange en 
lange termijn te peilen;

Or. ro

Amendement 2
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie doordat het bijdraagt 
aan het terugdringen van regionale 

1. is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie doordat het bijdraagt 
aan het terugdringen van regionale 
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verschillen en het tot stand brengen van 
een samenleving met volledige 
werkgelegenheid; benadrukt dat de 
Europese structuurfondsen de regio's 
kunnen aanmoedigen initiatieven te 
nemen voor het scheppen van nieuwe 
duurzame arbeidsplaatsen;

verschillen en het tot stand brengen van 
een samenleving met volledige 
werkgelegenheid; benadrukt dat de 
Europese structuurfondsen door de regio's 
moeten worden gebruikt om initiatieven te 
nemen voor het scheppen van nieuwe 
duurzame arbeidsplaatsen; benadrukt dat 
het belangrijk is dat lidstaten gebruik 
maken van het Europees Sociaal Fonds 
voor investering in vaardigheden, 
werkgelegenheid, scholings- en 
herscholingsactiviteiten met het oog op 
het scheppen van meer en betere banen 
door middel van landelijke, regionale en 
lokale projecten;

Or. en

Amendement 3
Richard Seeber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie doordat het bijdraagt 
aan het terugdringen van regionale 
verschillen en het tot stand brengen van 
een samenleving met volledige 
werkgelegenheid; benadrukt dat de 
Europese structuurfondsen de regio's 
kunnen aanmoedigen initiatieven te nemen 
voor het scheppen van nieuwe duurzame 
arbeidsplaatsen;

1. is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie doordat het bijdraagt 
aan het terugdringen van regionale 
verschillen en het tot stand brengen van 
een samenleving met volledige 
werkgelegenheid; benadrukt dat de 
Europese structuurfondsen de regio's 
kunnen aanmoedigen initiatieven te nemen 
voor het scheppen van nieuwe duurzame 
arbeidsplaatsen, onder andere ook binnen 
de technologieën van de toekomst; stelt 
vast dat een dergelijke financiering via de 
structuurfondsen zou kunnen bijdragen 
aan een vermindering van CO2;

Or. de
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Amendement 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie doordat het bijdraagt 
aan het terugdringen van regionale 
verschillen en het tot stand brengen van 
een samenleving met volledige 
werkgelegenheid; benadrukt dat de 
Europese structuurfondsen de regio's 
kunnen aanmoedigen initiatieven te nemen 
voor het scheppen van nieuwe duurzame 
arbeidsplaatsen;

1. is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie en het verzachten van 
de gevolgen van de economische crisis, 
doordat het bijdraagt aan het terugdringen 
van regionale verschillen en het tot stand 
brengen van een samenleving met 
volledige werkgelegenheid; benadrukt dat 
de Europese structuurfondsen de regio's 
kunnen aanmoedigen initiatieven te nemen 
voor het scheppen van nieuwe duurzame 
arbeidsplaatsen; initiatieven waaraan ook 
de werkervaring van ouderen een bijdrage 
kan leveren, gezien hun groeiende aantal 
binnen de EU-bevolking;

Or. ro

Amendement 5
Tamás Deutsch, László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie doordat het bijdraagt 
aan het terugdringen van regionale 
verschillen en het tot stand brengen van 
een samenleving met volledige 

1. is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie doordat het bijdraagt 
aan het terugdringen van regionale 
verschillen en het tot stand brengen van 
een samenleving met volledige 



PE441.220v01-00 6/31 AM\815619NL.doc

NL

werkgelegenheid; benadrukt dat de 
Europese structuurfondsen de regio's 
kunnen aanmoedigen initiatieven te nemen 
voor het scheppen van nieuwe duurzame 
arbeidsplaatsen;

werkgelegenheid; benadrukt dat de 
Europese structuurfondsen de regio's 
kunnen aanmoedigen initiatieven te nemen 
voor het scheppen van nieuwe duurzame 
arbeidsplaatsen, met name in bepaalde 
regio's aan de grens en in de periferie, die 
zich in toenemende mate geconfronteerd 
zien met de uitdagingen die door 
werkloosheid worden veroorzaakt;

Or. hu

Amendement 6
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie doordat het bijdraagt 
aan het terugdringen van regionale 
verschillen en het tot stand brengen van 
een samenleving met volledige 
werkgelegenheid; benadrukt dat de 
Europese structuurfondsen de regio's 
kunnen aanmoedigen initiatieven te 
nemen voor het scheppen van nieuwe 
duurzame arbeidsplaatsen; benadrukt dat 
de Europese structuurfondsen de regio's 
kunnen aanmoedigen initiatieven te 
nemen voor het scheppen van nieuwe 
duurzame arbeidsplaatsen;

1. is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie doordat het bijdraagt 
aan het terugdringen van regionale 
verschillen, het geven van een impuls aan 
de economie en het tot stand brengen van 
een samenleving met volledige 
werkgelegenheid; benadrukt dat het 
potentieel van de Europese 
structuurfondsen en van het Cohesiefonds 
voor het scheppen van nieuwe en
duurzame arbeidsplaatsen moet worden 
benut;

Or. en
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Amendement 7
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie doordat het bijdraagt 
aan het terugdringen van regionale 
verschillen en het tot stand brengen van 
een samenleving met volledige 
werkgelegenheid; benadrukt dat de 
Europese structuurfondsen de regio's 
kunnen aanmoedigen initiatieven te nemen 
voor het scheppen van nieuwe duurzame 
arbeidsplaatsen;

1. is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie doordat het bijdraagt 
aan het terugdringen van regionale 
verschillen en het bevorderen van de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de Europese 
structuurfondsen de regio's kunnen 
aanmoedigen initiatieven te nemen voor 
het scheppen van nieuwe duurzame 
arbeidsplaatsen;

Or. fr

Amendement 8
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1 is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie doordat het bijdraagt 
aan het terugdringen van regionale 
verschillen en het tot stand brengen van 
een samenleving met volledige 
werkgelegenheid; benadrukt dat de 
Europese structuurfondsen de regio's 
kunnen aanmoedigen initiatieven te 
nemen voor het scheppen van nieuwe 
duurzame arbeidsplaatsen;

1. is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie doordat het bijdraagt 
aan het terugdringen van regionale 
verschillen en het tot stand brengen van 
een samenleving met volledige 
werkgelegenheid; benadrukt dat de regio's 
de Europese structuurfondsen moeten 
gebruiken om initiatieven te nemen voor 
het scheppen van nieuwe duurzame 
arbeidsplaatsen;
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Or. de

Amendement 9
Andrey Kovatchev

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie doordat het bijdraagt 
aan het terugdringen van regionale 
verschillen en het tot stand brengen van 
een samenleving met volledige
werkgelegenheid; benadrukt dat de 
Europese structuurfondsen de regio's 
kunnen aanmoedigen initiatieven te nemen 
voor het scheppen van nieuwe duurzame 
arbeidsplaatsen;

1. is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie doordat het bijdraagt 
aan het terugdringen van regionale 
verschillen en het tot stand brengen van 
een samenleving met een hoge 
arbeidsparticipatie; benadrukt dat de 
Europese structuurfondsen de regio's 
kunnen aanmoedigen initiatieven te nemen 
voor het scheppen van nieuwe duurzame 
arbeidsplaatsen;

Or. en

Amendement 10
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt in dit verband het belang 
van het concept van de geïntegreerde 
stadsontwikkeling; de duurzame 
vernieuwing van minder begunstigde 
stadswijken zou daarbij als pilotproject 
kunnen fungeren en laten zien hoe 
milieudoelen kunnen worden bevorderd 
in combinatie met sociale en economische 
doelen; beschouwt duidelijke politieke 
kadervoorwaarden als basisvereiste 
hiervoor, waaronder het zekerstellen van 
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steun voor de stedelijke dimensie in de 
structuurfondsen en de voortzetting van 
de steun voor energie-efficiëntie in de 
sociale woningbouw;

Or. de

Amendement 11
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat lokale en regionale 
lagere overheden een centrale rol spelen 
in de overgang naar meer duurzaamheid, 
omdat zij door intelligent energiebeleid ter 
actieve bevordering van hernieuwbare 
energie op lokaal gebied, een 
gedecentraliseerde energievoorziening en 
een verbeterde energie-efficiëntie niet 
alleen de klimaatverandering bestrijden, 
maar voor de burgers ook perspectieven 
op nieuwe economische mogelijkheden en 
werkgelegenheidsmogelijkheden openen; 
roept derhalve de lidstaten op om binnen 
de operationele programma's meer 
rekening te houden met maatregelen voor 
de overgang naar meer duurzaamheid en 
ter bestrijding van de klimaatverandering 
bij alle soorten investeringen; 

Or. de

Amendement 12
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat het in de context van 
de huidige economische crisis en in het 
licht van de klimaatverandering van groot 
belang is om de ontwikkeling van een 
groene economie te ondersteunen; 
benadrukt dat het Cohesiebeleid van de 
EU hierbij een sleutelrol kan spelen en 
kan helpen bij het scheppen van nieuwe 
arbeidsplaatsen;

Or. en

Amendement 13
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beklemtoont de rol van de regionale 
en lokale bestuursniveaus in het 
bevorderen van een duurzame economie, 
meer bepaald omdat zij banden kunnen 
stimuleren tussen onderwijs-, opleiding-
en onderzoekscentra en het MKB;

Or. es

Amendement 14
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat de klimaatverandering 
in Europa verschillende effecten op de 
regio's heeft, dat volgens het onderzoek 
van de Commissie de regio's in Zuid- en 
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Oost-Europa, waar meer dan een derde 
van de bevolking van de EU leeft, in het 
bijzonder worden getroffen door de druk 
van de klimaatverandering, dat de zwakste 
bevolkingsgroepen er het meest door 
worden getroffen en dat dit in versterkte 
mate zou kunnen leiden tot een gebrek 
aan regionaal en sociaal evenwicht;
______________
1Onderzoek van de Commissie "Regions 2020 –An Assessment 
of Future Challenges for EU Regions" ("Regio's 2020–Een 
beoordeling van de toekomstige uitdagingen voor EU-regio's"),
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/reg
ions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (November 2008).

Or. de

Amendement 15
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent de belangrijke rol van lagere 
overheden bij het opleiden van jonge 
mensen, waardoor de basis wordt gelegd 
voor het verwerven van verdere 
vaardigheden; merkt op dat het scheppen 
van randvoorwaarden voor onderwijs en 
opleiding in veel landen een regionale 
verantwoordelijkheid is; moedigt de regio's 
daarom aan de structuurfondsen te 
gebruiken om duurzame arbeidsplaatsen te 
creëren op het gebied van regionaal 
openbaar vervoer, stedelijke mobiliteit en 
onderwijs

2. erkent de belangrijke rol van lokale en 
regionale lagere overheden bij de 
schoolopleiding, waardoor de basis wordt 
gelegd voor het verwerven van verdere 
vaardigheden; merkt op dat het scheppen 
van randvoorwaarden voor onderwijs in 
veel landen een regionale 
verantwoordelijkheid is; moedigt de regio's 
daarom aan de structuurfondsen te 
gebruiken voor de 
onderwijsinfrastructuur, in het bijzonder 
in minder begunstigde stadswijken, en via 
deze steun een omvattende en inclusieve 
schoolopleiding mogelijk te maken; wijst 
op het belangrijke (onderwijs-)potentieel 
van samenwerking tussen lagere 
overheden met ondernemingen en 
stichtingen, om duurzame arbeidsplaatsen 
te creëren op het gebied van regionaal 
openbaar vervoer, stedelijke mobiliteit en 
onderwijs
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Or. de

Amendement 16
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent de belangrijke rol van lagere 
overheden bij het opleiden van jonge 
mensen, waardoor de basis wordt gelegd 
voor het verwerven van verdere 
vaardigheden; merkt op dat het scheppen 
van randvoorwaarden voor onderwijs en 
opleiding in veel landen een regionale 
verantwoordelijkheid is; moedigt de regio's 
daarom aan de structuurfondsen te 
gebruiken om duurzame arbeidsplaatsen te 
creëren op het gebied van regionaal 
openbaar vervoer, stedelijke mobiliteit en 
onderwijs;

2. erkent de belangrijke rol van lagere 
overheden bij het opleiden van jonge 
mensen, waardoor de basis wordt gelegd 
voor het verwerven van verdere 
vaardigheden; merkt op dat het scheppen 
van randvoorwaarden voor onderwijs en 
opleiding in veel landen een regionale 
verantwoordelijkheid is; moedigt de regio's 
daarom aan de structuurfondsen te 
gebruiken om duurzame arbeidsplaatsen te 
creëren op het gebied van regionaal 
openbaar vervoer, stedelijke mobiliteit en 
onderwijs; beveelt de lagere overheden 
aan onderwijsinstellingen te stimuleren 
om het curriculum mee te laten bewegen 
met de dynamiek van de arbeidsmarkt;

Or. ro

Amendement 17
Manfred Weber, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent de belangrijke rol van lagere 
overheden bij het opleiden van jonge 
mensen, waardoor de basis wordt gelegd 
voor het verwerven van verdere 
vaardigheden; merkt op dat het scheppen 
van randvoorwaarden voor onderwijs en 
opleiding in veel landen een regionale 
verantwoordelijkheid is; moedigt de regio's 

2. erkent de belangrijke rol van lagere 
overheden bij het opleiden van jonge 
mensen, waardoor de basis wordt gelegd 
voor het verwerven van verdere 
vaardigheden; merkt op dat het scheppen 
van randvoorwaarden voor onderwijs en 
opleiding in veel landen een regionale 
verantwoordelijkheid is; moedigt de regio's 



AM\815619NL.doc 13/31 PE441.220v01-00

NL

daarom aan de structuurfondsen te 
gebruiken om duurzame arbeidsplaatsen te 
creëren op het gebied van regionaal 
openbaar vervoer, stedelijke mobiliteit en 
onderwijs;

daarom aan de structuurfondsen te 
gebruiken om duurzame arbeidsplaatsen te 
creëren;

Or. de

Amendement 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent de belangrijke rol van lagere 
overheden bij het opleiden van jonge 
mensen, waardoor de basis wordt gelegd 
voor het verwerven van verdere 
vaardigheden; merkt op dat het scheppen 
van randvoorwaarden voor onderwijs en 
opleiding in veel landen een regionale 
verantwoordelijkheid is; moedigt de regio's 
daarom aan de structuurfondsen te 
gebruiken om duurzame arbeidsplaatsen te 
creëren op het gebied van regionaal 
openbaar vervoer, stedelijke mobiliteit en 
onderwijs;

2. erkent de belangrijke rol van lagere 
overheden bij het opleiden van jonge 
mensen, waardoor de basis wordt gelegd 
voor het verwerven van verdere 
vaardigheden, onder andere door 
permanente educatie en omscholing;; 
merkt op dat het scheppen van 
randvoorwaarden voor onderwijs en 
opleiding in veel landen een regionale 
verantwoordelijkheid is; moedigt de regio's 
daarom aan de structuurfondsen te 
gebruiken om duurzame arbeidsplaatsen te 
creëren op het gebied van regionaal 
openbaar vervoer, stedelijke mobiliteit en 
onderwijs, met het accent op 
kansengelijkheid;

Or. ro

Amendement 19
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent de belangrijke rol van lagere 2. erkent de belangrijke rol van lagere 
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overheden bij het opleiden van jonge 
mensen, waardoor de basis wordt gelegd
voor het verwerven van verdere 
vaardigheden; merkt op dat het scheppen 
van randvoorwaarden voor onderwijs en 
opleiding in veel landen een regionale 
verantwoordelijkheid is; moedigt de regio's 
daarom aan de structuurfondsen te 
gebruiken om duurzame arbeidsplaatsen te 
creëren op het gebied van regionaal 
openbaar vervoer, stedelijke mobiliteit en 
onderwijs;

overheden bij het opleiden van jonge 
mensen, inclusief schoolverlaters zonder 
diploma, als basis voor het verwerven van 
verdere vaardigheden; merkt op dat het 
scheppen van randvoorwaarden voor 
onderwijs en opleiding in veel landen een 
regionale en lokale verantwoordelijkheid 
is; moedigt de regio's daarom aan de 
structuurfondsen te gebruiken om 
duurzame arbeidsplaatsen te creëren op het 
gebied van regionaal openbaar vervoer, 
stedelijke mobiliteit en onderwijs;

Or. en

Amendement 20
Tamás Deutsch, László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent de belangrijke rol van lagere 
overheden bij het opleiden van jonge 
mensen, waardoor de basis wordt gelegd 
voor het verwerven van verdere 
vaardigheden; merkt op dat het scheppen 
van randvoorwaarden voor onderwijs en 
opleiding in veel landen een regionale 
verantwoordelijkheid is; moedigt de regio's 
daarom aan de structuurfondsen te 
gebruiken om duurzame arbeidsplaatsen te 
creëren op het gebied van regionaal 
openbaar vervoer, stedelijke mobiliteit en
onderwijs; 

2. erkent de belangrijke rol van lagere 
overheden bij het opleiden van jonge 
mensen, waardoor de basis wordt gelegd 
voor het verwerven van verdere 
vaardigheden; merkt op dat het scheppen 
van randvoorwaarden voor onderwijs en 
opleiding in veel landen een regionale 
verantwoordelijkheid is; moedigt de regio's 
daarom aan de structuurfondsen te 
gebruiken om duurzame arbeidsplaatsen te 
creëren op het gebied van regionaal 
openbaar vervoer, stedelijke mobiliteit,
alsmede kwalitatief hoogstaand onderwijs
en onderzoek en ontwikkeling;

Or. hu
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Amendement 21
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent de belangrijke rol van lagere
overheden bij het opleiden van jonge 
mensen, waardoor de basis wordt gelegd 
voor het verwerven van verdere 
vaardigheden; merkt op dat het scheppen 
van randvoorwaarden voor onderwijs en 
opleiding in veel landen een regionale 
verantwoordelijkheid is; moedigt de regio's 
daarom aan de structuurfondsen te 
gebruiken om duurzame arbeidsplaatsen te 
creëren op het gebied van regionaal 
openbaar vervoer, stedelijke mobiliteit en 
onderwijs;

2. erkent de belangrijke rol van lagere 
overheden bij het opleiden van jonge 
mensen, waardoor de basis wordt gelegd 
voor het verwerven van verdere 
vaardigheden; merkt op dat het scheppen 
van randvoorwaarden voor onderwijs en 
opleiding in veel landen een regionale 
verantwoordelijkheid is; roept de regio's 
daarom op de structuurfondsen te 
gebruiken om duurzame arbeidsplaatsen te 
creëren op het gebied van regionaal 
openbaar vervoer, stedelijke mobiliteit en 
onderwijs;

Or. de

Amendement 22
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt het belang van het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) voor een regionale 
clustervorming door de verbinding van 
onderzoek, innovatie en infrastructuur ter 
plaatse in het kader van nieuwe 
technologieën, bijvoorbeeld bij 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie; wijst erop dat een dergelijke 
clustervorming een doorslaggevende 
stimulans kan zijn voor de lokale 
economische ontwikkeling en nieuwe 
arbeidsplaatsen kan creëren in de regio's;
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Or. de

Amendement 23
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is zich bewust van de slechte 
coördinatie tussen EU-
financieringsschema's en nationale en 
regionale financieringsschema's en 
benadrukt daarom de noodzaak van 
coördinatie op meerdere niveaus tussen de 
programma's en de noodzaak van het 
beter benutten van de synergievoordelen 
met betrekking tot de verschillende 
vormen van gemeenschappelijk beleid 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
structuurfondsen, fondsen voor landbouw 
en plattelandsontwikkeling, het 
kaderprogramma voor onderzoek en het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, om 
de doelstellingen van Europa 2020 te 
halen;

Or. en

Amendement 24
László Surján, Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt de toegevoegde waarde 
van een leven lang leren en roept de 
lidstaten op om de lokale mogelijkheden 
nauwkeurig in kaart te brengen om zo te 
komen tot de organisatie van een 
vraaggestuurde scholing waarbij de 
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beschikbare middelen worden gekoppeld 
aan de bestaande vraag en om het aanzien 
van het voortgezet beroepsonderwijs te 
herstellen door het aanbieden van 
hoogwaardige opleidingen met name in 
regio's waar het lokale aanbod en de 
traditionele beroepen vragen om de 
ontwikkeling van specifieke kennis en 
vaardigheden; roept de Commissie op de 
lidstaten voldoende technische 
ondersteuning te geven bij het in kaart 
brengen van de lokale behoeften en merkt 
op dat voortgezette beroepsopleidingen 
van hoog niveau een bijdrage kunnen 
leveren aan duurzame werkgelegenheid 
en het terugbrengen van het aantal 
werklozen met een diploma;

Or. en

Amendement 25
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beklemtoont het belang van het 
promoten van duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid en economische en 
sociale cohesie door middel van 
investeringen in onderwijs, opleiding en 
onderzoek en ontwikkeling; onderstreept 
dat alle overheden (lokaal, regionaal, 
nationaal en Europees) en de privésector 
hierin meer moeten investeren;

Or. es
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Amendement 26
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. moedigt de privésector aan om het 
Europees Sociaal Fonds te gebruiken als 
middel ter bevordering van de 
ondernemersgeest en -vaardigheden en 
om loopbaanbegeleiding aan te bieden 
aan werklozen;

Or. en

Amendement 27
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. herinnert eraan dat het MKB een 
sleutelrol speelt in het promoten van 
innovatie in Europa; beklemtoont daarom 
dat het belangrijk is om de oprichting van 
nieuwe ondernemingen te 
vergemakkelijken en de consolidering 
ervan te ondersteunen, in het bijzonder op 
het gebied van duurzame economie;

Or. es

Amendement 28
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt in overeenstemming met de 3. wijst erop dat het individuele 
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Verdragen het belang van geografische 
mobiliteit van werknemers; erkent dat een 
verbetering van de mobiliteit door goede 
regionale vervoerssystemen de toegang tot 
banen vergroot; moedigt de regio's daarom 
aan middelen uit de structuurfondsen voor 
infrastructurele maatregelen aan te 
wenden;

gemotoriseerde verkeer verantwoordelijk 
is voor 30 procent van de CO2-uitstoot en 
met name in grote steden en economische 
centra een belasting vormt voor gezonde 
leefomstandigheden; benadrukt dat 
optimalisering van regionale 
vervoerssystemen deze belasting 
vermindert en tegelijkertijd de toegang tot 
banen vergroot; wijst erop dat hierdoor 
tegelijkertijd nieuwe arbeidsplaatsen 
binnen het openbaar vervoer, 
fietsonderhoudsdiensten en op andere 
dienstverleningsgebieden worden 
gecreëerd; roept de Commissie en de 
lidstaten op middelen uit de 
structuurfondsen voor steun aan 
klimaatvriendelijke vervoersmiddelen en 
hun infrastructuur aan te wenden;

Or. de

Amendement 29
Tamás Deutsch, László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt in overeenstemming met de 
Verdragen het belang van geografische 
mobiliteit van werknemers; erkent dat een 
verbetering van de mobiliteit door goede 
regionale vervoerssystemen de toegang tot 
banen vergroot; moedigt de regio's daarom 
aan middelen uit de structuurfondsen voor 
infrastructurele maatregelen aan te 
wenden;

3. benadrukt in overeenstemming met de 
Verdragen het belang van geografische 
mobiliteit van werknemers; erkent dat een 
verbetering van de mobiliteit door goede 
regionale vervoerssystemen de toegang tot 
banen vergroot, waarvan het 
multiplicatoreffect bijzonder groot is in de 
grensregio's met een hoge werkloosheid; 
moedigt de regio's en de lokale en 
regionale besturen, autoriteiten en 
maatschappelijke organisaties in de 
grensregio's daarom aan middelen uit de 
structuurfondsen voor infrastructurele 
maatregelen aan te wenden die in het 
kader van internationale en 
interregionale 
samenwerkingsprogramma's worden 
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gerealiseerd;

Or. hu

Amendement 30
Richard Seeber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt in overeenstemming met de 
Verdragen het belang van geografische 
mobiliteit van werknemers; erkent dat een 
verbetering van de mobiliteit door goede 
regionale vervoerssystemen de toegang tot 
banen vergroot; moedigt de regio's daarom 
aan middelen uit de structuurfondsen voor 
infrastructurele maatregelen aan te 
wenden;

3. benadrukt in overeenstemming met de 
Verdragen het belang van geografische 
mobiliteit van werknemers; erkent dat een 
verbetering van de mobiliteit door goede 
regionale vervoerssystemen de toegang tot 
banen vergroot; moedigt de regio's daarom 
aan middelen uit de structuurfondsen voor 
infrastructurele maatregelen aan te wenden, 
aangezien met name topografisch minder 
begunstigde gebieden, zoals bijvoorbeeld 
berg- en eilandregio's, een gebrek aan 
adequate regionale vervoerssystemen 
hebben;

Or. de

Amendement 31
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt in overeenstemming met de 
Verdragen het belang van geografische 
mobiliteit van werknemers; erkent dat een 
verbetering van de mobiliteit door goede 
regionale vervoerssystemen de toegang tot 
banen vergroot; moedigt de regio's daarom 
aan middelen uit de structuurfondsen voor 
infrastructurele maatregelen aan te 

3. benadrukt in overeenstemming met de 
Verdragen het belang van geografische 
mobiliteit van werknemers; erkent dat een 
verbetering van de mobiliteit door goede 
regionale vervoerssystemen de toegang tot 
banen vergroot; moedigt de regio's daarom 
aan middelen uit de structuurfondsen voor 
infrastructurele maatregelen aan te wenden 
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wenden; en het Europees Sociaal Fonds te 
gebruiken voor het scheppen van betere 
voorwaarden voor scholing en 
werkgelegenheid voor de jonge 
plattelandsbevolking;

Or. en

Amendement 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt in overeenstemming met de 
Verdragen het belang van geografische 
mobiliteit van werknemers; erkent dat een 
verbetering van de mobiliteit door goede 
regionale vervoerssystemen de toegang tot 
banen vergroot; moedigt de regio's daarom 
aan middelen uit de structuurfondsen voor 
infrastructurele maatregelen aan te 
wenden;

3. benadrukt in overeenstemming met de 
Verdragen het belang van geografische 
mobiliteit van werknemers; erkent dat een 
verbetering van de mobiliteit door goede 
regionale vervoerssystemen de toegang tot 
banen vergroot; moedigt de regio's daarom 
aan middelen uit de structuurfondsen voor 
infrastructurele maatregelen aan te wenden 
en voor het realiseren van 
grensoverschrijdend lokaal vervoer door 
het verbinden van regio's in verschillende 
landen;

Or. ro

Amendement 33
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt in overeenstemming met de 
Verdragen het belang van geografische 
mobiliteit van werknemers; erkent dat een 
verbetering van de mobiliteit door goede 
regionale vervoerssystemen de toegang tot 

3. benadrukt in overeenstemming met de 
Verdragen het belang van geografische 
mobiliteit van werknemers; erkent dat een 
verbetering van de mobiliteit door goede 
regionale vervoerssystemen de toegang tot 
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banen vergroot; moedigt de regio's daarom 
aan middelen uit de structuurfondsen voor 
infrastructurele maatregelen aan te 
wenden;

banen vergroot; moedigt de regio's daarom 
aan middelen uit de structuurfondsen en 
het Cohesiefonds voor infrastructurele 
maatregelen aan te wenden;

Or. en

Amendement 34
Andrey Kovatchev

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt verder dat vooral in 
stedelijke gebieden de regionale en lokale 
autoriteiten het best in staat zijn om de 
noodzakelijke voorwaarden te scheppen 
voor de groei van clusters van innovatieve 
ondernemingen die op dit moment de 
meest duurzame werkgelegenheid bieden;

Or. en

Amendement 35
Manfred Weber, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang van 
maatregelen ter bevordering van groei en 
werkgelegenheid voor plattelandsgebieden 
om de ontvolking van het platteland te 
bestrijden;

Or. de
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Amendement 36
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de essentiële rol van kleine 
en middelgrote ondernemingen met het 
oog op de duurzame ontwikkeling van 
werkgelegenheid op regionaal en lokaal 
niveau; benadrukt derhalve de noodzaak 
om de toegang van deze ondernemingen 
tot financiering uit de structuurfondsen te 
vereenvoudigen;

Or. fr

Amendement 37
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beklemtoont dat we het 
werkgelegenheidspotentieel van de nieuwe 
duurzame economie moeten benutten om 
het aantal en de kwaliteit van de 
arbeidsplaatsen te verbeteren;

Or. es

Amendement 38
Andrey Kovatchev

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de verantwoordelijke instanties 
in de lidstaten alsmede de Commissie beter 

4. verzoekt de verantwoordelijke instanties 
in de lidstaten alsmede de Commissie beter 
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toe te zien op de duurzaamheid van 
medegefinancierde maatregelen, zoals in 
de algemene verordening (1083/2006) is 
bepaald; herinnert de verantwoordelijke 
instanties eraan dat gelden uit de 
structuurfondsen bedoeld zijn voor 
langetermijnprojecten en dat ervoor moet 
worden gewaakt zonder toetsing bedrijven 
te steunen die mogelijkerwijs banen naar 
elders verplaatsen;

toe te zien op de duurzaamheid van 
medegefinancierde maatregelen, zoals in 
de algemene verordening (1083/2006) is 
bepaald; herinnert de verantwoordelijke 
instanties eraan dat gelden uit de 
structuurfondsen bedoeld zijn voor 
langetermijnprojecten en dat financiering 
alleen mogelijk is als de duurzaamheid 
van de concrete acties is verzekerd, als 
vastgesteld in artikel 57 van de algemene 
verordening (1083/2006);

Or. en

Amendement 39
Manfred Weber, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de verantwoordelijke instanties 
in de lidstaten alsmede de Commissie beter 
toe te zien op de duurzaamheid van 
medegefinancierde maatregelen, zoals in 
de algemene verordening (1083/2006) is 
bepaald; herinnert de verantwoordelijke 
instanties eraan dat gelden uit de 
structuurfondsen bedoeld zijn voor 
langetermijnprojecten en dat ervoor moet 
worden gewaakt zonder toetsing bedrijven 
te steunen die mogelijkerwijs banen naar 
elders verplaatsen;

4. verzoekt de verantwoordelijke instanties 
in de lidstaten alsmede de Commissie beter 
toe te zien op de duurzaamheid van 
medegefinancierde maatregelen, zoals in 
de algemene verordening (1083/2006) is 
bepaald; herinnert de verantwoordelijke 
instanties eraan dat gelden uit de 
structuurfondsen bedoeld zijn voor 
langetermijnprojecten en dat ervoor moet 
worden gewaakt zonder toetsing bedrijven 
te steunen die mogelijkerwijs banen naar 
elders verplaatsen; roept de 
verantwoordelijke instanties op door 
geschikte sanctiemechanismen een einde 
te maken aan "subsidieshopping";

Or. de
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Amendement 40
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de verantwoordelijke instanties 
in de lidstaten alsmede de Commissie beter 
toe te zien op de duurzaamheid van 
medegefinancierde maatregelen, zoals in 
de algemene verordening (1083/2006) is 
bepaald; herinnert de verantwoordelijke 
instanties eraan dat gelden uit de 
structuurfondsen bedoeld zijn voor 
langetermijnprojecten en dat ervoor moet 
worden gewaakt zonder toetsing bedrijven 
te steunen die mogelijkerwijs banen naar 
elders verplaatsen

4. verzoekt de verantwoordelijke instanties 
in de lidstaten alsmede de Commissie beter 
toe te zien op de duurzaamheid van 
medegefinancierde maatregelen; herinnert 
de verantwoordelijke instanties eraan dat 
gelden uit de structuurfondsen bedoeld zijn 
voor langetermijnprojecten en dat ervoor 
moet worden gewaakt zonder toetsing 
bedrijven te steunen die mogelijkerwijs 
banen naar elders verplaatsen

Or. de

Amendement 41
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept regio's en steden op tot een 
ambitieus en duurzaam beleid ten aanzien 
van overheidsopdrachten waarbij een 
sleutelrol is weggelegd voor het 
maximaliseren van het 
werkgelegenheidspotentieel door vraag te 
creëren en de duurzame economische 
sector te ondersteunen; roept de Europese 
Commissie op om de regio's en steden aan 
te zetten tot het introduceren van 
duurzame aanbestedingsprocedures 
ondermeer door de uitwisseling van 
voorbeelden van goede praktijken, 
beroepsopleidingen en 
bewustwordingscampagnes; 
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Or. en

Amendement 42
Andrey Kovatchev

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. spreekt opnieuw haar steun uit voor het 
proefproject "Erasmus voor lokale en 
regionale afgevaardigden", dat gemeenten 
en regio's kan helpen bij de uitwisseling
van voorbeelden van goede praktijken en 
bovendien een multiplicatoreffect kan 
hebben op het gebied van het 
arbeidsmarktbeleid.

5. spreekt opnieuw haar steun uit voor het 
proefproject "Erasmus voor lokale en 
regionale afgevaardigden", dat gemeenten 
en regio's kan helpen bij de uitwisseling 
van voorbeelden van goede praktijken en 
bovendien een multiplicatoreffect kan 
hebben op het gebied van het 
arbeidsmarktbeleid; benadrukt de 
noodzaak om uitvoeringsgerelateerde 
elementen van het project te specificeren 
en nauw samen te werken met het Comité 
van de Regio's en organisaties waarin 
regionetwerken zijn vertegenwoordigd.

Or. en

Amendement 43
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. spreekt opnieuw haar steun uit voor het 
proefproject "Erasmus voor lokale en 
regionale afgevaardigden", dat gemeenten 
en regio's kan helpen bij de uitwisseling 
van voorbeelden van goede praktijken en 
bovendien een multiplicatoreffect kan 
hebben op het gebied van het 
arbeidsmarktbeleid;

5. spreekt opnieuw haar steun uit voor het 
proefproject "Erasmus voor lokale en 
regionale afgevaardigden", dat gemeenten 
en regio's kan helpen bij de uitwisseling 
van voorbeelden van goede praktijken;

Or. de
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Amendement 44
Manfred Weber, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. spreekt opnieuw haar steun uit voor het 
proefproject "Erasmus voor lokale en 
regionale afgevaardigden", dat gemeenten 
en regio's kan helpen bij de uitwisseling 
van voorbeelden van goede praktijken en 
bovendien een multiplicatoreffect kan 
hebben op het gebied van het 
arbeidsmarktbeleid

5. wijst op het proefproject "Erasmus voor 
lokale en regionale afgevaardigden", dat 
gemeenten en regio's kan helpen bij de 
uitwisseling van voorbeelden van goede 
praktijken, voor zover hieraan een 
praktische en financieel gezien werkbare 
vorm kan worden gegeven, en bovendien 
een multiplicatoreffect kan hebben op het 
gebied van het arbeidsmarktbeleid

Or. de

Amendement 45
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. spreekt opnieuw haar steun uit voor het 
proefproject "Erasmus voor lokale en 
regionale afgevaardigden", dat gemeenten 
en regio's kan helpen bij de uitwisseling 
van voorbeelden van goede praktijken en 
bovendien een multiplicatoreffect kan 
hebben op het gebied van het 
arbeidsmarktbeleid;

5. spreekt opnieuw haar steun uit voor het 
proefproject "Erasmus voor lokale en 
regionale afgevaardigden", dat gemeenten 
en regio's kan helpen bij de uitwisseling 
van voorbeelden van goede praktijken en 
bovendien een multiplicatoreffect kan 
hebben op het gebied van het 
arbeidsmarktbeleid, voor zover het project 
geen te hoge, buitenproportionele 
beheerkosten met zich meebrengt;

Or. de
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Amendement 46
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. spreekt opnieuw haar steun uit voor het 
proefproject "Erasmus voor lokale en 
regionale afgevaardigden", dat gemeenten 
en regio's kan helpen bij de uitwisseling 
van voorbeelden van goede praktijken en 
bovendien een multiplicatoreffect kan 
hebben op het gebied van het 
arbeidsmarktbeleid.

5. spreekt opnieuw haar steun uit voor het 
proefproject "Erasmus voor lokale en 
regionale afgevaardigden", dat gemeenten 
en regio's kan helpen bij de uitwisseling 
van voorbeelden van goede praktijken en 
bovendien een multiplicatoreffect kan 
hebben op het gebied van het 
arbeidsmarktbeleid; roept de Commissie 
op het proces voor de uitvoering van dit 
proefproject te versnellen.

Or. en

Amendement 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. spreekt opnieuw haar steun uit voor het 
proefproject "Erasmus voor lokale en 
regionale afgevaardigden", dat gemeenten 
en regio's kan helpen bij de uitwisseling 
van voorbeelden van goede praktijken en 
bovendien een multiplicatoreffect kan 
hebben op het gebied van het 
arbeidsmarktbeleid.

5. vraagt de steun van Commissie voor het 
voortzetten van het proefproject "Erasmus 
voor lokale en regionale afgevaardigden", 
dat gemeenten en regio's kan helpen bij de 
uitwisseling van voorbeelden van goede 
praktijken en het verbeteren van de 
bestuurlijke capaciteiten door het 
overnemen van succesmodellen, en 
bovendien een multiplicatoreffect kan 
hebben op het gebied van het 
arbeidsmarktbeleid.

Or. ro
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Amendement 48
Tamás Deutsch, László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. spreekt opnieuw haar steun uit voor het 
proefproject "Erasmus voor lokale en 
regionale afgevaardigden", dat gemeenten 
en regio's kan helpen bij de uitwisseling 
van voorbeelden van goede praktijken en 
bovendien een multiplicatoreffect kan 
hebben op het gebied van het 
arbeidsmarktbeleid;

5. spreekt opnieuw haar steun uit voor het 
proefproject "Erasmus voor lokale en 
regionale afgevaardigden", dat gemeenten 
en regio's kan helpen bij de uitwisseling 
van voorbeelden van goede praktijken, in 
het bijzonder onder de gekozen 
afgevaardigden van de grensregio's, en 
bovendien een multiplicatoreffect kan 
hebben op het gebied van het 
arbeidsmarktbeleid;

Or. hu

Amendement 49
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. spreekt opnieuw haar steun uit voor het 
proefproject "Erasmus voor lokale en 
regionale afgevaardigden", dat gemeenten 
en regio's kan helpen bij de uitwisseling
van voorbeelden van goede praktijken en 
bovendien een multiplicatoreffect kan 
hebben op het gebied van het 
arbeidsmarktbeleid.

5. roept de Commissie op te verzekeren 
dat het proefproject "Erasmus voor lokale 
en regionale afgevaardigden" wordt 
gecontinueerd omdat dit project
gemeenten en regio's moet helpen bij de 
uitwisseling van voorbeelden van goede 
praktijken om zo een multiplicatoreffect 
teweeg te brengen op het gebied van het 
arbeidsmarktbeleid.

Or. en
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Amendement 50
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. spreekt opnieuw haar steun uit voor het 
proefproject "Erasmus voor lokale en 
regionale afgevaardigden", dat gemeenten 
en regio's kan helpen bij de uitwisseling 
van voorbeelden van goede praktijken en 
bovendien een multiplicatoreffect kan 
hebben op het gebied van het 
arbeidsmarktbeleid.

5. spreekt opnieuw haar steun uit voor het 
proefproject "Erasmus voor lokale en 
regionale afgevaardigden", dat gemeenten 
en regio's kan helpen bij de uitwisseling 
van voorbeelden van goede praktijken en 
door het aanmoedigen van lokale 
initiatieven en bovendien een 
multiplicatoreffect kan hebben op het 
gebied van het arbeidsmarktbeleid.

Or. ro

Amendement 51
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de lidstaten op om een deel 
van de inkomsten uit het 
emissiehandelssysteem aan te wenden 
voor klimaatmaatregelen op lokaal niveau 
omdat dit de werkgelegenheid op lokaal 
niveau een impuls geeft en lidstaten helpt 
bij het terugbrengen van de uitstoot van 
broeikasgassen.

Or. en

Amendement 52
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beveelt de regionale autoriteiten aan 
om de ontwikkelingsstrategie aan te 
nemen conform de doelstellingen van de 
EU 2020-strategie, met het oog op het 
creëren van nieuwe banen in een 
duurzame economie.

Or. ro


