
AM\822074NL.doc PE443.146v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie regionale ontwikkeling

2009/2233(INI)

1.7.2010

AMENDEMENTEN
1 - 103

Ontwerpverslag
Petru Constantin Luhan
(PE442.941v01-00)

over de totstandbrenging van werkelijke territoriale, sociale en economische 
cohesie binnen de Europese Unie: een conditio sine qua non voor een mondiaal 
concurrentievermogen?
(2009/2233(INI))



PE443.146v01-00 2/57 AM\822074NL.doc

NL

AM_Com_NonLegReport



AM\822074NL.doc 3/57 PE443.146v01-00

NL

Amendement 1
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Europese 
Raad van 25 en 26 maart 2010,

Or. es

Amendement 2
Jean-Paul Besset

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
16 juni 2010 over EU 2020,

Or. fr

Amendement 3
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op paragraaf 37 van zijn resolutie 
2005/2165(INI),

Or. it
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Amendement 4
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat bevordering van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang en solidariteit tussen de 
lidstaten een van de Europese 
doelstellingen is die worden opgesomd in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie,

Or. es

Amendement 5
Jean-Paul Besset

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het mondiale 
concurrentievermogen van de Europese 
Unie afhankelijk is van de mate waarin het 
interne beleid de capaciteit ondersteunt om 
het hoofd te bieden aan de mondiale 
uitdagingen, maar dat in perioden van 
recessie blijkt dat de 
inkomensmogelijkheden van de minder 
ontwikkelde regio's beperkt zijn,

A. overwegende dat het mondiale 
concurrentievermogen van de Europese 
Unie afhankelijk is van de mate waarin het 
interne beleid de capaciteit ondersteunt om 
het hoofd te bieden aan de mondiale 
uitdagingen door de totstandbrenging van 
een duurzame, koolstofarme economie die 
de biodiversiteit ontziet, maar dat in 
perioden van recessie blijkt dat de 
inkomensmogelijkheden van de minder 
ontwikkelde regio's beperkt zijn,

Or. fr
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Amendement 6
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat 
concurrentievermogen en cohesie niet 
strijdig of onverenigbaar met elkaar zijn, 
maar elkaar op bepaalde punten 
aanvullen,

Or. es

Amendement 7
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat, hoewel 
aanzienlijke vooruitgang is geboekt met 
de convergentie in de Europese Unie, een 
trend naar verslechtering van de 
territoriale ongelijkheid tussen EU-regio’s 
vast te stellen is, bijvoorbeeld in termen 
van bereikbaarheid, in het bijzonder in de 
structurele achterstandsgebieden, maar 
ook op interregionaal niveau en binnen 
delen van de EU, die kan leiden tot 
ruimtelijke segregatie, de verschillen 
tussen welvaartniveaus in de regio’s van 
de EU kan vergroten en ten koste kan 
gaan van het wereldwijde 
concurrentievermogen van de EU,

Or. es
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Amendement 8
Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat 
concurrentievermogen op de lange duur 
alleen bereikbaar is met een duurzame 
economische groei in de hele EU,

Or. de

Amendement 9
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat in het verslag van 
de Onafhankelijke Groep van 
deskundigen op het gebied van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie, die is benoemd 
na de top van Hampton Court en onder 
voorzitterschap staat van de heer Esko 
Aho, speerpunten worden genoemd –
e-gezondheid, farmaceutica, vervoer en 
logistiek, milieu, digitale inhoud, energie 
en veiligheid – waar een markt voor 
innovatie kan werken en openbaar beleid 
een belangrijke rol kan spelen,

Or. en

Amendement 10
Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat om de EU-
doelstellingen 2020 te verwezenlijken de 
verschillen qua ontwikkelingsniveau en de 
beperkingen moeten worden geaccepteerd, 
en doelstellingen moeten worden bepaald 
rekening houdend met de reële situatie en 
de reële behoeften, die moeten worden 
geïdentificeerd in overleg met alle 
actoren, op alle regeringsniveaus,

D. overwegende dat om de EU-
doelstellingen 2020 te verwezenlijken de 
verschillen qua ontwikkelingsniveau en de 
beperkingen moeten worden geaccepteerd, 
en doelstellingen moeten worden bepaald 
rekening houdend met de reële situatie en 
de reële behoeften,

Or. de

Amendement 11
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat om de EU-
doelstellingen 2020 te verwezenlijken de 
verschillen qua ontwikkelingsniveau en de
beperkingen moeten worden geaccepteerd,
en doelstellingen moeten worden bepaald 
rekening houdend met de reële situatie en 
de reële behoeften, die moeten worden 
geïdentificeerd in overleg met alle actoren, 
op alle regeringsniveaus,

D. overwegende dat om de EU-
doelstellingen 2020 te verwezenlijken 
erkend moet worden dat sprake is van een 
ongelijke uitgangspositie qua 
ontwikkelingsniveau en van beperkingen 
en dat doelstellingen moeten worden 
bepaald rekening houdend met de reële 
situatie en de reële behoeften, die moeten 
worden geïdentificeerd in overleg met alle 
actoren, op alle regeringsniveaus,

Or. en

Amendement 12
Jean-Paul Besset

Ontwerpresolutie
Overweging E



PE443.146v01-00 8/57 AM\822074NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de Europese Raad van 
maart 2010 het belang erkend heeft van 
het bevorderen van de economische, 
sociale en territoriale samenhang, met 
name de ontwikkeling van infrastructuur 
teneinde bij te dragen aan een succesvolle 
tenuitvoerlegging van de EU-strategie 
2020, vooruitlopend op de nieuwe 
strategie, die de blokkering van de 
economische ontwikkeling zal aanpakken,

E. overwegende dat het Parlement in zijn 
resolutie van 16 juni 2010 zijn 
teleurstelling uitsprak over de hoofdlijnen 
van de nieuwe door de Europese Raad op 
26 maart 2010 besloten EU 2020-strategie 
en erop aandrong dat die strategie een 
ruim politiek concept nastreeft voor de 
toekomst van de EU als concurrerende, 
sociale en duurzame Unie, waarin 
mensen en de bescherming van het milieu 
centraal staan bij de beleidsvorming,

Or. fr

Amendement 13
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de Europese Raad van 
maart 2010 het belang erkend heeft van het 
bevorderen van de economische, sociale en 
territoriale samenhang, met name de 
ontwikkeling van infrastructuur teneinde 
bij te dragen aan een succesvolle 
tenuitvoerlegging van de EU-strategie 
2020, vooruitlopend op de nieuwe 
strategie, die de blokkering van de 
economische ontwikkeling zal aanpakken,

E. overwegende dat de Europese Raad van 
maart 2010 het belang erkend heeft van het 
bevorderen van de economische, sociale en 
territoriale samenhang, ook door de 
ontwikkeling van infrastructuur teneinde 
bij te dragen aan een succesvolle 
tenuitvoerlegging van de EU-strategie 
2020, vooruitlopend op de nieuwe 
strategie, die de blokkering van de 
economische ontwikkeling zal aanpakken,

Or. es

Amendement 14
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
een doeltreffend instrument is gebleken
om flexibel te reageren op de sociaal-
economische uitdagingen van de 
financiële crisis,

Or. es

Amendement 15
Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat voor  het 
concurrentievermogen niet alleen een 
goede infrastructuur noodzakelijk is, 
maar vooral ook de bevordering van 
onderzoek, innovatie en technologische 
ontwikkeling en het verstrekken van een 
daarmee samenhangende hoogwaardige 
opleiding aan de mensen in de regio’s,

Or. de

Amendement 16
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de komende jaren het 
hoofd zal moeten worden geboden aan 
niet alleen de gevolgen van de crisis, maar 
ook andere uitdagingen, zoals de 
aanpassing aan de globalisering, de 
demografische veranderingen, de 

F. overwegende dat de regio's een cruciale 
rol te vervullen hebben om de gevolgen 
van de crisis voor de burgers te beperken 
en dat de nieuwe uitdagingen die de 
wereldwijde crisis heeft geschapen 
kunnen worden ondersteund met 
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klimaatverandering en de 
energieproblemen, en dat de regio's een 
cruciale rol te vervullen hebben om ervoor 
te zorgen dat de burgers zo weinig 
mogelijk worden getroffen, maar 
integendeel worden ondersteund 
naargelang van de geïdentificeerde 
behoeften, met toepassing van het 
partnerschapsbeginsel en gebruik makend 
van adequate instrumenten voor een ex 
ante evaluatie van de territoriale effecten 
van de diverse soorten beleidsmaatregelen,

toepassing van het partnerschapsbeginsel 
en gebruik makend van adequate 
instrumenten voor een ex ante evaluatie 
van de territoriale effecten van de diverse 
soorten beleidsmaatregelen,

Or. en

Amendement 17
Jean-Paul Besset

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de komende jaren het 
hoofd zal moeten worden geboden aan niet 
alleen de gevolgen van de crisis, maar ook 
andere uitdagingen, zoals de aanpassing 
aan de globalisering, de demografische 
veranderingen, de klimaatverandering en
de energieproblemen, en dat de regio's een 
cruciale rol te vervullen hebben om ervoor 
te zorgen dat de burgers zo weinig 
mogelijk worden getroffen, maar 
integendeel worden ondersteund 
naargelang van de geïdentificeerde 
behoeften, met toepassing van het 
partnerschapsbeginsel en gebruik makend 
van adequate instrumenten voor een ex 
ante evaluatie van de territoriale effecten 
van de diverse soorten beleidsmaatregelen,

F. overwegende dat de komende jaren het 
hoofd zal moeten worden geboden aan niet 
alleen de gevolgen van de crisis, maar ook 
andere uitdagingen, zoals de aanpassing 
aan de globalisering, de demografische 
veranderingen, de klimaatverandering, de 
energieproblemen en de bescherming van
de biodiversiteit, en dat de regio's een 
cruciale rol te vervullen hebben om ervoor 
te zorgen dat de burgers zo weinig 
mogelijk worden getroffen, maar 
integendeel worden ondersteund 
naargelang van de geïdentificeerde 
behoeften, met toepassing van het 
partnerschapsbeginsel en gebruik makend 
van adequate instrumenten voor een ex 
ante evaluatie van de territoriale effecten 
van de diverse soorten beleidsmaatregelen,

Or. fr
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Amendement 18
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de komende jaren het 
hoofd zal moeten worden geboden aan niet 
alleen de gevolgen van de crisis, maar ook 
andere uitdagingen, zoals de aanpassing 
aan de globalisering, de demografische 
veranderingen, de klimaatverandering en 
de energieproblemen, en dat de regio's een 
cruciale rol te vervullen hebben om ervoor 
te zorgen dat de burgers zo weinig 
mogelijk worden getroffen, maar 
integendeel worden ondersteund 
naargelang van de geïdentificeerde 
behoeften, met toepassing van het 
partnerschapsbeginsel en gebruik makend 
van adequate instrumenten voor een ex 
ante evaluatie van de territoriale effecten 
van de diverse soorten beleidsmaatregelen,

F. overwegende dat de komende jaren het 
hoofd zal moeten worden geboden aan niet 
alleen de gevolgen van de crisis, maar ook 
andere uitdagingen, zoals de aanpassing 
aan de globalisering, de demografische 
veranderingen en de daaruit 
voortvloeiende ontvolking van het 
platteland, de klimaatverandering en de 
energieproblemen, en dat de regio's een 
cruciale rol te vervullen hebben om ervoor 
te zorgen dat de burgers zo weinig 
mogelijk worden getroffen, maar 
integendeel worden ondersteund 
naargelang van de geïdentificeerde 
behoeften, met toepassing van het 
partnerschapsbeginsel en gebruik makend 
van adequate instrumenten voor een ex 
ante evaluatie van de territoriale effecten 
van de diverse soorten beleidsmaatregelen,

Or. fi

Amendement 19
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat zoals de resultaten van 
de onderhandelingen over de strategieën en 
programma's op het gebied van het 
cohesiebeleid voor de 
programmeringsperiode 2007-2013 hebben 
aangetoond, de kwaliteit van de 
programma's en de implicatie van de 
relevante factoren op alle bestuursniveaus 

G. overwegende dat zoals de resultaten van 
de onderhandelingen over de strategieën en 
programma's op het gebied van het 
cohesiebeleid voor de 
programmeringsperiode 2007-2013 hebben 
aangetoond, de kwaliteit van de 
programma's en de implicatie van de 
relevante factoren op alle bestuursniveaus 
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zijn verbeterd, waardoor een grotere
bijdrage kon worden geleverd aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
Lissabon wat betreft het economische 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid,

zijn verbeterd, wat een stap vooruit is naar
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van Lissabon wat betreft het economische 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid,

Or. en

Amendement 20
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat er op lokaal en 
regionaal niveau een aantal 
werkinstrumenten en analysemethoden 
bestaan die bijdragen aan economische 
ontwikkeling en sociale inclusie, hetgeen
aantoont dat de plaatselijke en regionale 
actoren belangstelling hebben voor en 
grote waarde hechten aan het 
cohesiebeleid,

I. overwegende dat de betrokkenheid van 
de lokale en regionale actoren bij het 
cohesiebeleid tot uiting komt in hun 
regionale en lokale strategieën voor
economische ontwikkeling en sociale 
inclusie,

Or. en

Amendement 21
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het economische 
concurrentievermogen van de 
achtergebleven regio's wordt ondersteund 
door de ontwikkeling van de diverse 
soorten infrastructuur, en toegang tot 
onderwijs, onderzoek en innovatie 
mogelijk maakt,

J. overwegende dat het economische 
concurrentievermogen van de 
achtergebleven regio's wordt ondersteund 
door de ontwikkeling van hun capaciteiten 
die de toegang tot onderwijs, onderzoek en 
innovatie mogelijk maakt,
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Or. en

Amendement 22
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het economische 
concurrentievermogen van de 
achtergebleven regio's wordt ondersteund 
door de ontwikkeling van de diverse 
soorten infrastructuur, en toegang tot 
onderwijs, onderzoek en innovatie 
mogelijk maakt,

J. overwegende dat het economische 
concurrentievermogen van de 
achtergebleven regio’s onder meer wordt 
ondersteund door de ontwikkeling van de 
diverse soorten infrastructuur, en toegang 
tot onderwijs, onderzoek en innovatie 
mogelijk maakt,

Or. en

Amendement 23
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat bepaalde 
onderdelen van de architectuur van deze 
instrumenten, zoals dezelfde looptijd als 
en aansluiting op de Lissabon-agenda, 
synergieën mogelijk maken, maar dat er 
nog altijd verschillen bestaan, 
bijvoorbeeld verschillende 
rechtsgrondslagen, de thematische versus 
territoriale focus en het gedeelde versus 
gecentraliseerde beheer,

Or. en
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Amendement 24
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent de toegevoegde waarde van het 
cohesiebeleid van de Europese Unie en de 
rol ervan als instrument van de EU om het 
concurrentievermogen van de regio's te 
vergroten, structuurhervormingen tot stand 
te brengen en de regio's te helpen zich aan 
te passen aan de mondiale economische 
context;

1. erkent de toegevoegde waarde van het 
cohesiebeleid van de Europese Unie en de 
rol ervan als instrument van de EU om het 
concurrentievermogen van de regio's te 
vergroten, structuurhervormingen tot stand 
te brengen en de regio's te helpen zich aan 
te passen aan de mondiale economische 
context; wijst erop dat de regionale 
verschillen in ontwikkeling relatief gering 
zijn in wereldwijd concurrerende 
economieën als de VS en Japan;

Or. ro

Amendement 25
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent de toegevoegde waarde van het 
cohesiebeleid van de Europese Unie en de 
rol ervan als instrument van de EU om het 
concurrentievermogen van de regio's te 
vergroten, structuurhervormingen tot stand 
te brengen en de regio's te helpen zich aan 
te passen aan de mondiale economische 
context;

1. erkent de resultaten die zijn behaald 
met het cohesiebeleid van de Europese 
Unie, de toegevoegde waarde die het kan 
leveren aan de 2020-strategie en de rol 
ervan als instrument van de EU om het 
concurrentievermogen van de regio's te 
vergroten, structuurhervormingen tot stand 
te brengen en de regio's te helpen zich aan 
te passen aan de mondiale economische 
context;

Or. es
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Amendement 26
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent de toegevoegde waarde van het 
cohesiebeleid van de Europese Unie en de 
rol ervan als instrument van de EU om het 
concurrentievermogen van de regio's te 
vergroten, structuurhervormingen tot stand 
te brengen en de regio's te helpen zich aan 
te passen aan de mondiale economische 
context;

1. wijst nogmaals op de toegevoegde 
waarde van het cohesiebeleid van de 
Europese Unie en de rol ervan als 
instrument van de EU om de ongelijkheid 
tussen regio’s op te heffen en zo het 
concurrentievermogen ervan te vergroten, 
structuurhervormingen tot stand te brengen 
en de regio's te helpen zich aan te passen 
aan de mondiale economische context;

Or. en

Amendement 27
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent de toegevoegde waarde van het 
cohesiebeleid van de Europese Unie en de 
rol ervan als instrument van de EU om het 
concurrentievermogen van de regio's te 
vergroten, structuurhervormingen tot stand 
te brengen en de regio's te helpen zich aan 
te passen aan de mondiale economische 
context;

1. beklemtoont de toegevoegde waarde van 
het cohesiebeleid van de Europese Unie en 
de rol ervan om de cohesie te beschermen 
en het concurrentievermogen van de regio's 
te vergroten, het uitvoeren van
structuurhervormingen te 
vergemakkelijken en zo het vermogen van
de regio's om zich aan te passen aan de 
mondiale economische context te 
versterken;

Or. es
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Amendement 28
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is zich ervan bewust dat alle 
lidstaten in de periode 2007-2013 conform 
het tweede communautaire strategische 
richtsnoer inzake cohesie een aanzienlijk 
bedrag van hun totale budget aan O&O, 
innovatie en ontwikkeling van een 
kenniseconomie hebben besteed, wat 
resulteert in 246 nationale en regionale 
operationele programma's met circa 
86 miljard EUR voor onderzoek en 
innovatie, waarvan 50 miljard EUR reeds 
is toegekend aan fundamenteel O&O en 
innovatie; merkt op dat het cohesiebeleid 
een belangrijke bron van Europese steun 
op dit gebied is geworden, met een 
begroting die wedijvert met die van zowel 
het KP7 (50,5 miljard EUR) als die van 
het CIP (3,6 miljard EUR); wijst op de 
doeltreffendheid en de mogelijkheid om 
kwantitatieve doelstellingen te bepalen 
met betrekking tot de bedragen die aan 
onderzoek en ontwikkeling worden 
toegekend;

Or. en

Amendement 29
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onderstreept dat een grotere 
concentratie van de middelen van het 
cohesiebeleid ervoor kan zorgen dat dit 
beleid aanzienlijk bijdraagt tot meer 
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concurrentievermogen, innovatie en 
banen in de EU;

Or. es

Amendement 30
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept de essentiële rol die de 
overheidssector via de tenuitvoerlegging 
van het cohesiebeleid speelt – en nog zal
spelen - voor het herstel van het 
vertrouwen en de solidariteit in deze 
periode van recessie, door te zorgen voor 
overheidsinvesteringen, met name in 
infrastructuur, en duurzame ontwikkeling 
te garanderen;

2. onderstreept de essentiële rol die de 
overheidssector en de particuliere sector 
bij de tenuitvoerlegging van het 
cohesiebeleid op lokaal en regionaal 
niveau en het herstel van het vertrouwen 
en de solidariteit in deze periode van 
recessie spelen – en nog zullen spelen –
door te zorgen voor overheidsinvesteringen 
en makkelijker toegang tot financiering 
en leningen voor KMO’s (Jeremie & 
Jasper), en zo een duurzame ontwikkeling 
van de regio’s te garanderen;

Or. en

Amendement 31
Jean-Paul Besset

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept de essentiële rol die de 
overheidssector via de tenuitvoerlegging 
van het cohesiebeleid speelt – en nog zal 
spelen - voor het herstel van het 
vertrouwen en de solidariteit in deze 
periode van recessie, door te zorgen voor 
overheidsinvesteringen, met name in 
infrastructuur, en duurzame ontwikkeling 

2. onderstreept de essentiële rol die de 
overheidssector via de tenuitvoerlegging 
van het cohesiebeleid speelt – en nog zal 
spelen - voor het herstel van het 
vertrouwen en de solidariteit in deze 
periode van recessie, door te zorgen voor 
overheidsinvesteringen die een duurzame 
ontwikkeling garanderen;
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te garanderen;

Or. fr

Amendement 32
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept de essentiële rol die de 
overheidssector via de tenuitvoerlegging 
van het cohesiebeleid speelt – en nog zal 
spelen - voor het herstel van het 
vertrouwen en de solidariteit in deze 
periode van recessie, door te zorgen voor 
overheidsinvesteringen, met name in 
infrastructuur, en duurzame ontwikkeling
te garanderen;

2. onderstreept de essentiële rol die de 
overheidssector via de tenuitvoerlegging 
van het cohesiebeleid speelt – en nog zal 
spelen – voor het herstel van het 
vertrouwen en de solidariteit in deze 
periode van recessie, door te zorgen voor 
gelijke kansen en toegang tot
overheidsinvesteringen, met name in 
infrastructuur, nieuwe technologieën en 
menselijk kapitaal, en duurzame 
ontwikkeling te garanderen;

Or. es

Amendement 33
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept de essentiële rol die de 
overheidssector via de tenuitvoerlegging 
van het cohesiebeleid speelt – en nog zal 
spelen - voor het herstel van het 
vertrouwen en de solidariteit in deze 
periode van recessie, door te zorgen voor 
overheidsinvesteringen, met name in 
infrastructuur, en duurzame ontwikkeling 
te garanderen;

2. onderstreept de essentiële rol die de 
overheidssector op alle niveaus via de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 
speelt – en nog zal spelen – voor het herstel 
van het vertrouwen en de solidariteit in 
deze periode van recessie, door te zorgen 
voor overheidsinvesteringen, met name in 
infrastructuur, en duurzame ontwikkeling 
te garanderen;
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Or. es

Amendement 34
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept dat het economische 
concurrentievermogen van de regio’s van 
de EU nauw samenhangt met de 
aanwezigheid van genoeg werk, een goed 
opgeleide en bekwame arbeidskracht, 
sociale zekerheid en toegankelijke 
openbare diensten; de bijdrage van het 
cohesiebeleid aan de sociale samenhang 
vergroot dan ook het belang van dit beleid 
voor het totale regionale 
concurrentievermogen in de wereld;

Or. en

Amendement 35
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat, in lijn met de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon, 
een evenwichtige economische 
ontwikkeling van de EU de verschillen 
tussen de ontwikkelingsniveaus van de 
regio's verkleint en deze erop voorbereidt 
het hoofd te bieden aan de uitdagingen van 
de globalisering, de demografische 
veranderingen en de klimaatverandering, 
rekening houdend met de specifieke 
zwakke punten van elke regio;

3. is van oordeel dat, in lijn met de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon, 
een evenwichtige economische 
ontwikkeling van de EU de verschillen 
tussen de ontwikkelingsniveaus van de 
regio's verkleint en deze erop voorbereidt 
het hoofd te bieden aan de uitdagingen van 
de globalisering, de demografische 
veranderingen, de ontvolking van het 
platteland en de klimaatverandering, 
rekening houdend met de specifieke 
zwakke punten van elke regio;
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Or. es

Amendement 36
Jean-Paul Besset

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat, in lijn met de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon, 
een evenwichtige economische 
ontwikkeling van de EU de verschillen 
tussen de ontwikkelingsniveaus van de 
regio's verkleint en deze erop voorbereidt 
het hoofd te bieden aan de uitdagingen van 
de globalisering, de demografische 
veranderingen en de klimaatverandering, 
rekening houdend met de specifieke 
zwakke punten van elke regio;

3. is van oordeel dat, in lijn met de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon, 
een evenwichtige economische 
ontwikkeling van de EU de verschillen 
tussen de ontwikkelingsniveaus van de 
regio's verkleint en deze erop voorbereidt 
het hoofd te bieden aan de uitdagingen van 
de globalisering, de demografische 
veranderingen, de klimaatverandering en 
de bescherming van de biodiversiteit, 
rekening houdend met de specifieke 
zwakke punten van elke regio;

Or. fr

Amendement 37
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst er opnieuw op dat het 
cohesiebeleid via de door het onderzoeks-, 
ontwikkelings- en innovatiebeleid 
gecreëerde synergie een antwoord kan zijn 
op de uitdagingen van EU 2020, omdat het 
de specifieke lokale mogelijkheden 
ondersteunt en valoriseert, en de sociale, 
economische en territoriale samenhang 
garandeert;

4. wijst er opnieuw op dat het 
cohesiebeleid via de door het onderzoeks-, 
ontwikkelings- en innovatiebeleid 
gecreëerde synergie een antwoord kan zijn 
op de uitdagingen van EU 2020, omdat het 
de specifieke lokale mogelijkheden 
ondersteunt en valoriseert, en de sociale, 
economische en territoriale samenhang 
garandeert; is van mening dat als de 
continuïteit van de bestaande 
richtsnoeren van het cohesiebeleid veilig 
wordt gesteld, dit de regionale dimensie 
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van het onderzoeks-, ontwikkelings- en 
innovatiebeleid zal verzekeren en 
arbeidsplaatsen zal scheppen in 
innovatieve sectoren;

Or. ro

Amendement 38
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst er opnieuw op dat het 
cohesiebeleid via de door het onderzoeks-, 
ontwikkelings- en innovatiebeleid 
gecreëerde synergie een antwoord kan zijn 
op de uitdagingen van EU 2020, omdat 
het de specifieke lokale mogelijkheden 
ondersteunt en valoriseert, en de sociale, 
economische en territoriale samenhang 
garandeert;

4. wijst er opnieuw op dat het 
cohesiebeleid via de door het onderzoeks-, 
ontwikkelings- en innovatiebeleid 
gecreëerde synergie een belangrijke rol 
moet spelen in de Europa 2020-strategie, 
daar dit beleid overal in Europa aanzet tot 
structurele verandering en steun geeft aan 
hoogstnoodzakelijke investeringen op alle 
niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en 
grensoverschrijdend, en de sociale, 
economische en territoriale samenhang 
garandeert; erkent dat de prioriteiten van 
het cohesiebeleid moeten aansluiten bij de 
EU 2020-doelstellingen, maar wijst erop 
dat er voldoende flexibiliteit toegestaan 
moet worden om rekening te houden met 
regionale kenmerken en de zwakkere en 
meest behoeftige regio’s te steunen, zodat 
deze hun sociaaleconomische problemen 
en natuurlijke handicaps te boven kunnen 
komen en de ongelijkheid kleiner wordt;

Or. es

Amendement 39
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst er opnieuw op dat het 
cohesiebeleid via de door het onderzoeks-, 
ontwikkelings- en innovatiebeleid 
gecreëerde synergie een antwoord kan 
zijn op de uitdagingen van EU 2020, 
omdat het de specifieke lokale 
mogelijkheden ondersteunt en valoriseert, 
en de sociale, economische en territoriale 
samenhang garandeert;

4. is van mening dat door vergroting van 
de synergie tussen het onderzoeks-, 
ontwikkelings- en innovatiebeleid en het 
cohesiebeleid beter ingesprongen kan 
worden op de uitdagingen van de
EU 2020-strategie, door ondersteuning en 
vrijmaking van het potentieel van de 
plaatselijke overheden en waarborging 
van de sociale, economische en territoriale 
samenhang;

Or. es

Amendement 40
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst er opnieuw op dat het 
cohesiebeleid via de door het onderzoeks-, 
ontwikkelings- en innovatiebeleid 
gecreëerde synergie een antwoord kan zijn 
op de uitdagingen van EU 2020, omdat het 
de specifieke lokale mogelijkheden 
ondersteunt en valoriseert, en de sociale, 
economische en territoriale samenhang 
garandeert;

4. wijst er opnieuw op dat het 
cohesiebeleid via de door het onderzoeks-, 
ontwikkelings- en innovatiebeleid 
gecreëerde synergie een antwoord moet
zijn op de uitdagingen van EU 2020, omdat 
het de specifieke lokale mogelijkheden 
ondersteunt en valoriseert, en de sociale, 
economische en territoriale samenhang 
garandeert;

Or. en

Amendement 41
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. steunt het stimuleren van 
economische sectoren die concurrerend 
zijn op wereldschaal en helpen om een 
duurzame, intelligente en inclusieve 
economie te bereiken en het competitieve 
voordeel van de EU te vergroten;

Or. ro

Amendement 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderschrijft de standpunten die in het 
Groenboek inzake territoriale cohesie 
worden geformuleerd wat betreft de 
voornaamste componenten van de 
territoriale cohesie; denkt daarbij met 
name aan de eerbiediging van de 
territoriale verscheidenheid, de 
ontwikkeling van het territoriale 
potentieel en de versterking van het 
concurrentievermogen van de regio's, en 
legt het accent op het belang van 
toegankelijkheid via overheidsdiensten en 
adequate infrastructuur; verzoekt de 
Commissie concrete voorstellen te doen 
wat betreft de verwezenlijking van de 
doelstelling van territoriale cohesie;

5. onderschrijft de standpunten die in het 
Groenboek inzake territoriale cohesie 
worden geformuleerd wat betreft het 
concurrentievermogen, dat ‘afhankelijk is 
van het opbouwen van banden met andere 
gebieden om te waarborgen dat 
gezamenlijke troeven op een 
gecoördineerde en duurzame wijze 
worden benut’, om de mogelijkheden die 
de territoriale verscheidenheid van de 
Europese Unie biedt vrij te maken; 
onderstreept in dat verband dat het 
concurrentievermogen en de ontsluiting 
van alle gebieden gediend zijn bij een 
gecoördineerde en geïntegreerde 
ontwikkeling van het vervoer en ICT’s en 
het waar mogelijk bundelen van de 
infrastructuur voor energie, 
gezondheidszorg, onderzoek, onderwijs en 
milieubescherming; verzoekt de 
Commissie concrete voorstellen te doen 
wat betreft de verwezenlijking van de 
doelstelling van territoriale cohesie;

Or. fr
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Amendement 43
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderschrijft de standpunten die in het 
Groenboek inzake territoriale cohesie 
worden geformuleerd wat betreft de 
voornaamste componenten van de 
territoriale cohesie; denkt daarbij met name 
aan de eerbiediging van de territoriale 
verscheidenheid, de ontwikkeling van het 
territoriale potentieel en de versterking van 
het concurrentievermogen van de regio's, 
en legt het accent op het belang van 
toegankelijkheid via overheidsdiensten en 
adequate infrastructuur; verzoekt de 
Commissie concrete voorstellen te doen 
wat betreft de verwezenlijking van de 
doelstelling van territoriale cohesie;

5. onderschrijft de standpunten die in het 
Groenboek inzake territoriale cohesie 
worden geformuleerd wat betreft de 
voornaamste componenten van de 
territoriale cohesie; denkt daarbij met name 
aan de eerbiediging van de territoriale 
verscheidenheid, de ontwikkeling van het 
territoriale potentieel en de versterking van 
het concurrentievermogen van de regio's, 
en legt het accent op het belang van 
toegankelijkheid via overheidsdiensten en 
adequate infrastructuur; verzoekt de 
Commissie concrete voorstellen te doen 
wat betreft de verwezenlijking van de 
doelstelling van territoriale cohesie; 
benadrukt in dit verband dat een soepele 
werking van de vervoersdiensten en 
voldoende toegang tot telecommunicatie 
fundamenteel zijn voor het verbeteren van 
het concurrentievermogen van de perifere 
regio’s en eilanden en bijgevolg voor de 
economische en sociale samenhang van 
de EU, zoals wordt onderstreept in de 
Europese territoriale strategie;

Or. es

Amendement 44
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderschrijft de standpunten die in het 5. onderschrijft de standpunten die in het 
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Groenboek inzake territoriale cohesie 
worden geformuleerd wat betreft de 
voornaamste componenten van de 
territoriale cohesie; denkt daarbij met name 
aan de eerbiediging van de territoriale 
verscheidenheid, de ontwikkeling van het 
territoriale potentieel en de versterking van 
het concurrentievermogen van de regio's, 
en legt het accent op het belang van 
toegankelijkheid via overheidsdiensten en 
adequate infrastructuur; verzoekt de 
Commissie concrete voorstellen te doen 
wat betreft de verwezenlijking van de 
doelstelling van territoriale cohesie;

Groenboek inzake territoriale cohesie 
worden geformuleerd wat betreft de 
voornaamste componenten van de 
territoriale cohesie; denkt daarbij met name 
aan de eerbiediging van de territoriale 
verscheidenheid, de ontwikkeling van het 
territoriale potentieel en de versterking van 
het concurrentievermogen van de regio's, 
en legt het accent op het belang van 
toegankelijkheid via overheidsdiensten en 
adequate infrastructuur; verzoekt de 
Commissie concrete voorstellen te doen 
wat betreft de vaststelling en vervolgens de
verwezenlijking van de doelstelling van 
territoriale cohesie;

Or. en

Amendement 45
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. raadt de lidstaten en de Commissie 
aan om voldoende middelen uit de 
structuurfondsen vrij te maken voor 
onderzoek en innovatie, in het bijzonder 
duurzame innovatie, en de 
onderzoekscapaciteiten te versterken; 
benadrukt de noodzaak om succesvolle 
modellen binnen de kennisdriehoek te 
bevorderen en toe te passen en om de 
duurzame ontwikkeling van regionaal 
onderzoek en strategische kaders voor 
innovatie te waarborgen in samenwerking 
met ondernemingen, onderzoekscentra, 
universiteiten en overheidsinstanties; 
onderstreept het potentieel van 
kennisintensieve regionale innovatieve 
clusters bij het mobiliseren van het 
regionale concurrentievermogen, en 
verwelkomt de opname van 
clusterontwikkeling in zowel het CIP als 
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het KP7 (actie op het gebied van 
kennisregio’s in KP7); wijst op de nieuwe 
kennis- en innovatiegemeenschappen 
(KIG's) die zijn opgericht in het kader van 
het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) en die de belangrijkste 
regionale Europese kennisintensieve 
clusters onderling met elkaar verbinden; 
merkt op dat ook de structuurfondsen 
kunnen bijdragen aan kennisuitwisseling 
in regionale clusters; benadrukt dat 
dergelijke clusters vooral voor 
achterstandsgebieden van grote betekenis 
zijn;

Or. en

Amendement 46
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. pleit voor een efficiëntere aanpak 
van de regiosteunverlening waarbij de 
nadruk ligt op investeringen in 
infrastructuur en horizontale hulp in 
achterstandsregio’s en minder 
ontwikkelde gebieden van de Europese 
Unie, met inbegrip van de verlening van 
fiscale voordelen voor overgangsperioden 
van maximaal vijf jaar;

Or. it

Amendement 47
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. is van oordeel dat de lidstaten voor de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het cohesiebeleid een "place-based 
approach" moeten stimuleren; erkent dat de 
rol van de regio's van staat tot staat 
verschilt, afhankelijk van de politieke en 
administratieve structuur; wenst dat via het 
bevorderen van de toepassing van het 
beginsel van decentralisatie verbeteringen 
worden aangebracht ten aanzien van de 
huidige programmeringsperiode, waarin de 
regio's slechts 30,5% van de totale 
begroting voor het cohesiebeleid beheren, 
terwijl de rest wordt beheerd door de 
centrale regeringen;

6. is van oordeel dat de lidstaten voor de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het cohesiebeleid een "place-based 
approach" moeten stimuleren; erkent dat de 
rol van de regio's van staat tot staat 
verschilt, afhankelijk van de politieke en 
administratieve structuur; wenst dat via het 
bevorderen van de toepassing van het 
beginsel van decentralisatie verbeteringen 
worden aangebracht ten aanzien van de 
huidige programmeringsperiode;

Or. es

Amendement 48
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van oordeel dat de lidstaten voor de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het cohesiebeleid een "place-based 
approach" moeten stimuleren; erkent dat de 
rol van de regio's van staat tot staat 
verschilt, afhankelijk van de politieke en 
administratieve structuur; wenst dat via het 
bevorderen van de toepassing van het 
beginsel van decentralisatie verbeteringen 
worden aangebracht ten aanzien van de 
huidige programmeringsperiode, waarin de 
regio's slechts 30,5% van de totale 
begroting voor het cohesiebeleid beheren, 
terwijl de rest wordt beheerd door de 
centrale regeringen;

6. is van oordeel dat de lidstaten voor de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het cohesiebeleid een "place-based 
approach" moeten stimuleren; erkent dat de 
rol van de regio's van staat tot staat 
verschilt, afhankelijk van de politieke en 
administratieve structuur; wenst dat ter 
wille van de subsidiariteit via het 
bevorderen van de toepassing van het 
beginsel van decentralisatie naar het 
niveau van de lokale overheid
verbeteringen worden aangebracht ten 
aanzien van de huidige 
programmeringsperiode, waarin de regio's 
slechts 30,5% van de totale begroting voor 
het cohesiebeleid beheren, terwijl de rest 
wordt beheerd door de centrale regeringen;
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Or. cs

Amendement 49
Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van oordeel dat de lidstaten voor de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het cohesiebeleid een "place-based 
approach" moeten stimuleren; erkent dat de 
rol van de regio's van staat tot staat 
verschilt, afhankelijk van de politieke en 
administratieve structuur; wenst dat via het 
bevorderen van de toepassing van het 
beginsel van decentralisatie verbeteringen 
worden aangebracht ten aanzien van de 
huidige programmeringsperiode, waarin de 
regio's slechts 30,5% van de totale 
begroting voor het cohesiebeleid beheren, 
terwijl de rest wordt beheerd door de 
centrale regeringen;

6. is van oordeel dat de lidstaten voor de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het cohesiebeleid een "place-based 
approach" moeten stimuleren; erkent dat de 
rol van de regio's van staat tot staat 
verschilt, afhankelijk van de politieke en 
administratieve structuur; wenst dat via het 
bevorderen van de toepassing van het 
beginsel van decentralisatie verbeteringen 
worden aangebracht ten aanzien van de 
huidige programmeringsperiode, waarin de 
regio's slechts 30,5% van de totale 
begroting voor het cohesiebeleid beheren, 
terwijl de rest wordt beheerd door de 
centrale regeringen, maar is van mening 
dat in de toekomst het 
partnerschapsbeginsel aanzienlijk moet 
worden versterkt;

Or. de

Amendement 50
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van oordeel dat de lidstaten voor de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het cohesiebeleid een "place-based 
approach" moeten stimuleren; erkent dat de 
rol van de regio's van staat tot staat 
verschilt, afhankelijk van de politieke en 

6. is van oordeel dat de lidstaten voor de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het cohesiebeleid een "place-based 
approach" moeten stimuleren; erkent dat de 
rol van de regio's van staat tot staat 
verschilt, afhankelijk van de politieke en 
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administratieve structuur; wenst dat via het 
bevorderen van de toepassing van het 
beginsel van decentralisatie verbeteringen 
worden aangebracht ten aanzien van de 
huidige programmeringsperiode, waarin de 
regio's slechts 30,5% van de totale 
begroting voor het cohesiebeleid beheren, 
terwijl de rest wordt beheerd door de 
centrale regeringen;

administratieve structuur; wenst dat om te 
zorgen voor een betere besteding van de 
middelen via het bevorderen van de 
toepassing van het beginsel van 
decentralisatie verbeteringen worden 
aangebracht ten aanzien van de huidige 
programmeringsperiode, waarin de regio's 
slechts 30,5% van de totale begroting voor 
het cohesiebeleid beheren, terwijl de rest 
wordt beheerd door de centrale regeringen;

Or. ro

Amendement 51
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van oordeel dat de lidstaten voor de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het cohesiebeleid een "place-based 
approach" moeten stimuleren; erkent dat de 
rol van de regio's van staat tot staat 
verschilt, afhankelijk van de politieke en 
administratieve structuur; wenst dat via het 
bevorderen van de toepassing van het 
beginsel van decentralisatie verbeteringen 
worden aangebracht ten aanzien van de 
huidige programmeringsperiode, waarin de 
regio's slechts 30,5% van de totale 
begroting voor het cohesiebeleid beheren, 
terwijl de rest wordt beheerd door de 
centrale regeringen;

6. is van oordeel dat de lidstaten voor de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het cohesiebeleid een "place-based 
approach" moeten stimuleren; erkent dat de 
rol van de regio's van staat tot staat 
verschilt, afhankelijk van de politieke en 
administratieve structuur; wenst dat via het 
bevorderen van de toepassing van het 
beginsel van decentralisatie verbeteringen 
worden aangebracht ten aanzien van de 
huidige programmeringsperiode, waarin de 
regio's gemiddeld slechts 30,5% van de 
totale begroting voor het cohesiebeleid 
beheren, terwijl de rest wordt beheerd door 
de centrale regeringen;

Or. fr

Amendement 52
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat de problemen die 
de Europese Unie ondervindt bij de 
openstelling van de grenzen, de voltooiing 
van de interne markt en de globalisering 
vooral duidelijk zijn in de grensgebieden; 
benadrukt dat het concurrentievermogen 
van deze gebieden ondermijnd kan 
worden door de confrontatie met 
concurrerende fiscale en 
welzijnssystemen, complexe 
administratieve regelingen en 
migratiestromen tussen regio’s en staten; 
onderstreept het belang van de 
ontwikkeling van instrumenten voor 
grensoverschrijdende samenwerking en 
meerlagig bestuur en verzoekt de 
Commissie de uitwisseling van informatie 
en beste praktijken aan te moedigen;

Or. fr

Amendement 53
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept in herinnering dat de 
territoriale cohesie een horizontaal, 
multisectoraal karakter heeft en dat 
EU-beleid derhalve aan de 
verwezenlijking ervan moet bijdragen; 
herhaalt dat dit concept zich niet beperkt 
tot de effecten van het regionaal beleid, 
maar tevens gericht is op coördinatie met 
ander EU-beleid dat streeft naar 
duurzame ontwikkeling en tastbare 
resultaten op regionaal niveau, teneinde 
de specifieke vormen van regionaal 
potentieel volledig te benutten en te 
ontwikkelen en het werkelijke effect ervan 
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ter plaatse te vergroten, om zo het 
regionale concurrentievermogen en de 
aantrekkingskracht te bevorderen en 
territoriale cohesie te verwezenlijken; is 
van mening dat "concentratie, coöperatie 
en connectie" de belangrijkste 
coördinaten van territoriale cohesie zijn 
met het oog op een evenwichtiger 
territoriale ontwikkeling binnen de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 54
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. beklemtoont dat meerlagig bestuur 
de delegatie van bevoegdheden voor 
programma’s impliceert, waardoor het 
potentieel van de territoriale 
samenwerking beter benut kan worden; 
wil de Europese Unie gemeenschappelijke 
doelstellingen kunnen nastreven met 
coherente en resultaatgerichte 
maatregelen en tegelijk specifieke 
regionale en lokale prioriteiten 
vaststellen, dan moet uitvoering worden 
gegeven aan de beginselen van meerlagig 
bestuur;

Or. en

Amendement 55
Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. uit zijn voldoening over de resultaten 
van de initiatieven URBAN en LEADER 
en is van oordeel dat het cohesiebeleid een 
kader kan creëren voor een evenwichtige 
stedelijke en plattelandsontwikkeling; 
verzoekt de Commissie werkmethoden te 
onderzoeken en voor te stellen ter 
bevordering van partnerschappen tussen 
steden en het platteland, en van duurzame 
stadsontwikkeling;

7. is van oordeel dat het cohesiebeleid een 
grote bijdrage moet leveren aan de steun 
voor stadsgebieden, waar bijna 80% van 
de bevolking van de EU leeft; beschouwt 
nauwere samenwerking met de 
ontwikkeling van plattelandsgebieden als 
essentieel en verzoekt de Commissie 
voorstellen dienaangaande te doen;

Or. de

Amendement 56
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. uit zijn voldoening over de resultaten 
van de initiatieven URBAN en LEADER 
en is van oordeel dat het cohesiebeleid een 
kader kan creëren voor een evenwichtige 
stedelijke en plattelandsontwikkeling; 
verzoekt de Commissie werkmethoden te 
onderzoeken en voor te stellen ter 
bevordering van partnerschappen tussen 
steden en het platteland, en van duurzame 
stadsontwikkeling;

7. uit zijn voldoening over de resultaten 
van de initiatieven URBAN en LEADER 
en is van oordeel dat het cohesiebeleid een 
kader kan creëren voor een evenwichtige 
stedelijke en plattelandsontwikkeling; 
verzoekt de Commissie werkmethoden te 
onderzoeken en voor te stellen ter 
bevordering van partnerschappen tussen 
steden en het platteland, en van duurzame 
stadsontwikkeling; stad- en 
plattelandsgebieden spelen beide een 
dynamische rol bij de economische 
ontwikkeling van regio’s; in de komende 
programmeringsperiode moeten daarom 
financieringsmiddelen worden 
uitgetrokken voor investeringen in 
urbane, suburbane en rurale projecten;

Or. en
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Amendement 57
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. uit zijn voldoening over de resultaten 
van de initiatieven URBAN en LEADER 
en is van oordeel dat het cohesiebeleid een 
kader kan creëren voor een evenwichtige
stedelijke en plattelandsontwikkeling; 
verzoekt de Commissie werkmethoden te 
onderzoeken en voor te stellen ter 
bevordering van partnerschappen tussen 
steden en het platteland, en van duurzame 
stadsontwikkeling;

7. uit zijn voldoening over de resultaten 
van de initiatieven URBAN en LEADER 
en is van oordeel dat het cohesiebeleid een 
kader kan creëren voor een geïntegreerde
stedelijke en plattelandsontwikkeling, al 
naar gelang de behoeften van elke regio; 
verzoekt de Commissie werkmethoden te 
onderzoeken en voor te stellen ter 
bevordering van partnerschappen tussen 
steden en het platteland, en van duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 58
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. uit zijn voldoening over de resultaten 
van de initiatieven URBAN en LEADER 
en is van oordeel dat het cohesiebeleid een 
kader kan creëren voor een evenwichtige 
stedelijke en plattelandsontwikkeling; 
verzoekt de Commissie werkmethoden te 
onderzoeken en voor te stellen ter 
bevordering van partnerschappen tussen 
steden en het platteland, en van duurzame 
stadsontwikkeling;

7. uit zijn voldoening over de resultaten 
van de initiatieven URBAN en LEADER 
en is van oordeel dat het cohesiebeleid een 
kader kan creëren voor een evenwichtige 
stedelijke en plattelandsontwikkeling; 
verzoekt de Commissie werkmethoden te 
onderzoeken en voor te stellen ter 
bevordering van partnerschappen tussen 
steden en het platteland, ter bestrijding van 
de ontvolking van plattelandsgebieden en 
ter stimulering van duurzame 
stadsontwikkeling;

Or. es
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Amendement 59
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt partnerschap als een 
basisbeginsel voor de stabilisering van de 
inhoud van het cohesiebeleid, waarbij een 
"bottom-up"-benadering de administratieve 
capaciteit en de kwaliteit van het 
programmeringsproces zal bevorderen; is 
van oordeel dat alle bestuursniveaus een 
coherente, complementaire en productieve 
bijdrage moeten leveren aan de versterking 
van het economische 
concurrentievermogen van de EU; verzoekt 
de Commissie de mogelijkheid te 
onderzoeken trilaterale overeenkomsten 
EG-lidstaat-regio te sluiten, teneinde de 
naleving van de verplichtingen van de 
partners te garanderen;

8. beschouwt partnerschap als een 
basisbeginsel voor de stabilisering van de 
inhoud van het cohesiebeleid, waarbij een 
"bottom-up"-benadering de administratieve 
capaciteit en de kwaliteit van het 
programmeringsproces zal bevorderen; is 
van oordeel dat alle bestuursniveaus een 
coherente, complementaire en productieve 
bijdrage moeten leveren aan de versterking 
van het economische 
concurrentievermogen van de EU; verzoekt 
de Commissie een duidelijker definitie van 
het partnerschapsbeginsel te geven om te 
zorgen dat echte partnerschappen met 
regionale en lokale overheden worden 
opgezet en om de uitwisseling van beste 
praktijken tussen regio’s makkelijker te 
maken;

Or. en

Amendement 60
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst erop dat cofinanciering van 
fundamenteel belang is voor een gezonde 
uitvoering van het cohesiebeleid; verlangt 
dat hieraan wordt vastgehouden ondanks 
de beperkingen van de overheidsuitgaven 
als gevolg van de economische crisis;

Or. fr
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Amendement 61
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. onderstreept de wezenlijke rol van 
kleine en middelgrote ondernemingen om 
het economisch concurrentievermogen te 
stimuleren en arbeidsplaatsen te 
scheppen; onderstreept daarom de 
noodzaak deze ondernemingen 
gemakkelijker toegang te geven tot 
financiering uit de structuurfondsen;

Or. fr

Amendement 62
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst opnieuw op de noodzaak de 
procedures voor de aanwending van de 
structuur- en cohesiefondsen te 
vereenvoudigen, de flexibiliteit ervan te 
garanderen en de administratieve last op 
het niveau van de begunstigden van de 
fondsen te verlichten, zodat de autoriteiten 
de belangrijkste uitdagingen tijdig het 
hoofd kunnen bieden, met de 
overeenkomstige middelen; is van oordeel 
dat publiek-private partnerschappen een 
reële steun kunnen zijn, in die zin dat zij de 
inspanningen die op lokaal en regionaal 
niveau worden geleverd kunnen aanvullen, 
en verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te doen ter versterking van het 
publiek-private partnerschap in het kader 

9. wijst opnieuw op de noodzaak de 
procedures voor de aanwending van de 
structuur- en cohesiefondsen te 
vereenvoudigen, de flexibiliteit ervan te 
garanderen en de administratieve last op 
het niveau van de begunstigden van de 
fondsen te verlichten, zodat de autoriteiten 
de belangrijkste uitdagingen tijdig het 
hoofd kunnen bieden, met de 
overeenkomstige middelen; is van oordeel 
dat publiek-private partnerschappen een 
reële steun kunnen zijn, in die zin dat zij de 
inspanningen die op lokaal en regionaal 
niveau worden geleverd kunnen aanvullen, 
en verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te doen ter versterking van het 
publiek-private partnerschap in het kader 
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van het cohesiebeleid; van het cohesiebeleid; onderstreept tevens 
de noodzaak om horizontale en verticale 
partnerschappen tussen overheden op alle 
niveaus te ontwikkelen om te zorgen voor 
een zo efficiënt mogelijk bestuur op 
meerdere niveaus;

Or. ro

Amendement 63
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst opnieuw op de noodzaak de 
procedures voor de aanwending van de 
structuur- en cohesiefondsen te 
vereenvoudigen, de flexibiliteit ervan te 
garanderen en de administratieve last op 
het niveau van de begunstigden van de 
fondsen te verlichten, zodat de autoriteiten 
de belangrijkste uitdagingen tijdig het 
hoofd kunnen bieden, met de 
overeenkomstige middelen; is van oordeel 
dat publiek-private partnerschappen een 
reële steun kunnen zijn, in die zin dat zij de 
inspanningen die op lokaal en regionaal 
niveau worden geleverd kunnen aanvullen, 
en verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te doen ter versterking van het 
publiek-private partnerschap in het kader 
van het cohesiebeleid;

9. spreekt zijn voldoening uit over de 
wijziging van Verordening 1083/2006 tot 
vereenvoudiging van de procedures voor 
de aanwending van de structuur- en 
cohesiefondsen en verzoekt de Commissie 
deze procedures te blijven vereenvoudigen 
ten einde de flexibiliteit ervan te 
garanderen en de administratieve last op 
het niveau van de begunstigden van de 
fondsen te verlichten, zodat de autoriteiten 
de belangrijkste uitdagingen tijdig het 
hoofd kunnen bieden, met de 
overeenkomstige middelen; is van oordeel 
dat publiek-private partnerschappen een 
reële steun kunnen zijn, in die zin dat zij de 
inspanningen die op lokaal en regionaal 
niveau worden geleverd kunnen aanvullen, 
en verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te doen ter versterking van het 
publiek-private partnerschap in het kader 
van het cohesiebeleid;

Or. es
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Amendement 64
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept het belang van de verdere 
ondersteuning van projecten ten behoeve 
van achtergebleven regio's, zodat het 
verwachte effect van deze 
programmeringsperiode aanhoudt en 
beantwoordt aan de oorspronkelijke 
verwachtingen; is van oordeel dat de 
stopzetting van deze steun het effect van 
de oorspronkelijke positieve resultaten 
zou verminderen; 

Schrappen

Or. en

Amendement 65
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept het belang van de verdere 
ondersteuning van projecten ten behoeve 
van achtergebleven regio's, zodat het 
verwachte effect van deze 
programmeringsperiode aanhoudt en 
beantwoordt aan de oorspronkelijke 
verwachtingen; is van oordeel dat de 
stopzetting van deze steun het effect van de 
oorspronkelijke positieve resultaten zou 
verminderen;

10. onderstreept het belang van de verdere 
ondersteuning van hoofdzakelijk projecten 
ten behoeve van achtergebleven regio’s om 
een eind te maken aan de ongelijkheid, 
zodat het verwachte effect van deze 
programmeringsperiode aanhoudt en 
beantwoordt aan de oorspronkelijke 
verwachtingen; verbetering van de 
toegankelijkheid en de 
infrastructuurfaciliteiten zal bijdragen tot 
het concurrentievermogen van 
achtergebleven regio’s in de interne markt 
en dus tot het concurrentievermogen van 
de hele EU in de wereld; is van oordeel dat 
de stopzetting van deze steun het effect van 
de oorspronkelijke positieve resultaten zou 
verminderen;
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Or. cs

Amendement 66
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat het cohesiebeleid alle 
regio’s van de Europese Unie betreft, 
ongeacht hun niveau van ontwikkeling; 
onderstreept daarom de noodzaak om de 
middelen die worden toegewezen voor de 
doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" op peil te houden;

Or. fr

Amendement 67
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van oordeel dat de voornaamste 
indicator voor het bepalen van de 
gebieden die voor financiële steun van de 
EU in aanmerking komen het BBP-
niveau is, en dat andere indicatoren 
slechts mogen worden gebruikt indien de 
relevantie ervan en de wijze waarop de 
desbetreffende informatie wordt 
verzameld en verwerkt vooraf grondig zijn 
onderzocht;

11. is van oordeel dat het BBP het 
voornaamste criterium blijft om te 
bepalen welke regio’s in aanmerking 
komen voor steun van het cohesiebeleid, 
maar wenst dat aanvullende indicatoren 
worden vastgesteld die rekening houden 
met de specifieke kenmerken van elke 
regio; het cohesiebeleid wordt 
resultaatgerichter, doelmatiger en 
doeltreffender en hiertoe moeten de 
toezicht- en evaluatiesystemen aanzienlijk 
verbeterd worden, met inbegrip van 
strengere beoordelingsmethoden en meer 
nadruk op effectevaluatie; daarom is het 
belangrijk indicatoren vast te stellen die 
het mogelijk maken om resultaten te 
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meten en programma’s te vergelijken;

Or. en

Amendement 68
Jean-Paul Besset

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van oordeel dat de voornaamste 
indicator voor het bepalen van de gebieden 
die voor financiële steun van de EU in 
aanmerking komen het BBP-niveau is, en 
dat andere indicatoren slechts mogen
worden gebruikt indien de relevantie 
ervan en de wijze waarop de 
desbetreffende informatie wordt 
verzameld en verwerkt vooraf grondig zijn 
onderzocht;

11. is van oordeel dat de voornaamste 
indicator voor het bepalen van de gebieden 
die voor financiële steun van de EU in 
aanmerking komen het BBP-niveau is, en 
dat andere indicatoren moeten worden 
gebruikt, in het bijzonder de Gini-
indicator voor inkomensongelijkheid en 
de indicatoren voor ecologische en 
demografische kwetsbaarheid die de 
Commissie voorstelt in haar mededeling 
“Regio’s 2020”;

Or. fr

Amendement 69
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van oordeel dat de voornaamste 
indicator voor het bepalen van de gebieden 
die voor financiële steun van de EU in 
aanmerking komen het BBP-niveau is, en 
dat andere indicatoren slechts mogen 
worden gebruikt indien de relevantie 
ervan en de wijze waarop de 
desbetreffende informatie wordt 
verzameld en verwerkt vooraf grondig zijn 
onderzocht;

11. is van oordeel dat de voornaamste 
indicator voor het bepalen van de gebieden 
die voor financiële steun van de EU in 
aanmerking komen het BBP-niveau is, 
zonder voorbij te gaan aan andere 
indicatoren die in het verleden zijn 
gebruikt;
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Or. fi

Amendement 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van oordeel dat de voornaamste 
indicator voor het bepalen van de gebieden 
die voor financiële steun van de EU in 
aanmerking komen het BBP-niveau is, en
dat andere indicatoren slechts mogen 
worden gebruikt indien de relevantie ervan 
en de wijze waarop de desbetreffende 
informatie wordt verzameld en verwerkt 
vooraf grondig zijn onderzocht;

11. is van oordeel dat de voornaamste 
indicator voor het bepalen van de gebieden 
die voor financiële steun van de EU in 
aanmerking komen weliswaar het BBP-
niveau is, maar dat andere indicatoren 
mogen worden gebruikt indien de 
relevantie ervan en de wijze waarop de 
desbetreffende informatie wordt verzameld 
en verwerkt vooraf grondig zijn 
onderzocht;

Or. fr

Amendement 71
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van oordeel dat de voornaamste 
indicator voor het bepalen van de gebieden 
die voor financiële steun van de EU in 
aanmerking komen het BBP-niveau is, en 
dat andere indicatoren slechts mogen 
worden gebruikt indien de relevantie ervan 
en de wijze waarop de desbetreffende 
informatie wordt verzameld en verwerkt 
vooraf grondig zijn onderzocht;

11. is van oordeel dat de voornaamste
indicator voor het bepalen van de gebieden 
die voor financiële steun van de EU in 
aanmerking komen het BBP-niveau moet 
blijven, en dat andere indicatoren slechts 
voor de evaluatie achteraf van de 
resultaten en toegevoegde waarde van het 
cohesiebeleid mogen worden gebruikt 
indien de relevantie ervan en de wijze 
waarop de desbetreffende informatie wordt 
verzameld en verwerkt vooraf grondig zijn 
onderzocht;
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Or. en

Amendement 72
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van oordeel dat de voornaamste 
indicator voor het bepalen van de gebieden 
die voor financiële steun van de EU in 
aanmerking komen het BBP-niveau is, en 
dat andere indicatoren slechts mogen
worden gebruikt indien de relevantie ervan 
en de wijze waarop de desbetreffende 
informatie wordt verzameld en verwerkt
vooraf grondig zijn onderzocht;

11. is van oordeel dat de voornaamste 
indicator voor het bepalen van de gebieden 
die voor financiële steun van de EU in 
aanmerking komen niet het BBP-niveau is, 
maar dat naar andere instrumenten moet 
worden gezocht om het huidige 
classificatiesysteem voor regio’s te 
verbeteren, zodat, nadat de relevantie 
ervan vooraf grondig is onderzocht, andere 
indicatoren kunnen worden gebruikt op 
zodanige wijze dat inkomensongelijkheid 
per hoofd wordt vermeden;

Or. es

Amendement 73
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van oordeel dat de voornaamste 
indicator voor het bepalen van de gebieden 
die voor financiële steun van de EU in 
aanmerking komen het BBP-niveau is, en 
dat andere indicatoren slechts mogen
worden gebruikt indien de relevantie ervan 
en de wijze waarop de desbetreffende 
informatie wordt verzameld en verwerkt 
vooraf grondig zijn onderzocht;

11. is van oordeel dat hoewel de 
voornaamste indicator voor het bepalen 
van de gebieden die voor financiële steun 
van de EU in aanmerking komen het BBP-
niveau moet blijven, andere indicatoren 
moeten worden gebruikt indien de 
relevantie ervan en de wijze waarop de 
desbetreffende informatie wordt verzameld 
en verwerkt vooraf grondig zijn 
onderzocht;
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Or. es

Amendement 74
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van oordeel dat de voornaamste 
indicator voor het bepalen van de gebieden 
die voor financiële steun van de EU in 
aanmerking komen het BBP-niveau is, en 
dat andere indicatoren slechts mogen 
worden gebruikt indien de relevantie ervan 
en de wijze waarop de desbetreffende 
informatie wordt verzameld en verwerkt 
vooraf grondig zijn onderzocht;

11. is van oordeel dat de voornaamste 
indicator voor het bepalen van de gebieden 
die voor financiële steun van de EU in 
aanmerking komen het BBP-niveau is, en 
dat andere indicatoren slechts op het 
niveau van de lidstaten mogen worden 
gebruikt indien de relevantie ervan en de 
wijze waarop de desbetreffende informatie 
wordt verzameld en verwerkt vooraf 
grondig zijn onderzocht;

Or. en

Amendement 75
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept het belang van de 
toewijzing van fondsen op grond van de 
specifieke kenmerken van de diverse 
regio's; verzoekt de Commissie te zorgen 
voor adequate financiële instrumenten, 
teneinde op korte en middellange termijn 
een meerwaarde te creëren, tevens 
rekening houdend met de gevolgen van de 
economische en financiële crisis; 

12. onderstreept het belang van de 
toewijzing van fondsen op grond van de 
specifieke kenmerken van de diverse 
regio's: kustgebieden, eilanden, 
berggebieden, gebieden die ontvolkt raken 
of een geringe bevolkingsdichtheid 
hebben, afgelegen grenssteden en de 
ultraperifere regio’s; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor adequate 
financiële instrumenten, teneinde op korte 
en middellange termijn een meerwaarde te 
creëren, tevens rekening houdend met de 
gevolgen van de economische en financiële 
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crisis;

Or. es

Amendement 76
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept het belang van de 
toewijzing van fondsen op grond van de 
specifieke kenmerken van de diverse 
regio's; verzoekt de Commissie te zorgen 
voor adequate financiële instrumenten, 
teneinde op korte en middellange termijn 
een meerwaarde te creëren, tevens 
rekening houdend met de gevolgen van de 
economische en financiële crisis;

12. onderstreept het belang van de 
toewijzing van fondsen op grond van de 
specifieke kenmerken van de diverse 
regio's, bijvoorbeeld door 
onderverdelingen binnen doelstellingen 
aan te brengen; verzoekt de Commissie de 
verschillende financiële instrumenten aan 
te passen, teneinde op korte en 
middellange termijn een meerwaarde te 
creëren, tevens rekening houdend met de 
gevolgen van de economische en financiële 
crisis;

Or. es

Amendement 77
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept het belang van de 
toewijzing van fondsen op grond van de 
specifieke kenmerken van de diverse 
regio's; verzoekt de Commissie te zorgen 
voor adequate financiële instrumenten, 
teneinde op korte en middellange termijn 
een meerwaarde te creëren, tevens 
rekening houdend met de gevolgen van de 
economische en financiële crisis;

12. onderstreept het belang van de 
toewijzing van fondsen op grond van de 
specifieke kenmerken van de diverse 
regio's; moedigt de regio’s aan initiatieven 
te ontplooien om gebruik te maken van 
hun regionale eigenheid; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor adequate 
financiële instrumenten, teneinde op korte 
en middellange termijn een meerwaarde te 
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creëren, tevens rekening houdend met de 
gevolgen van de economische en financiële 
crisis;

Or. ro

Amendement 78
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie te zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden van 
financiële instrumentering om de 
doeltreffendheid en het effect van het 
cohesiebeleid te verbeteren en bij de 
gekozen projecten de best mogelijke 
resultaten te behalen;

Or. es

Amendement 79
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept de noodzaak om 
ondernemerschap te bevorderen en kleine 
en middelgrote ondernemingen te steunen 
ten einde de oprichting van nieuwe 
bedrijven te vergemakkelijken en zo extra 
arbeidsplaatsen te scheppen;

Or. en
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Amendement 80
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. onderstreept dat onderzoek en 
innovatie essentieel zijn voor de 
ontwikkeling van de EU en de verbetering 
van haar concurrentievermogen in het 
licht van de wereldwijde uitdagingen, en 
dat men daarom moet doorgaan in deze 
gebieden te investeren en de geboekte 
vooruitgang regelmatig beoordeeld moet 
worden op basis van resultaten; pleit in dit 
verband voor een betere coördinatie van 
de structuurfondsen en het 
kaderprogramma, zodat optimaal gebruik 
wordt gemaakt van toekomstige 
investeringen in onderzoek en innovatie 
en regionale innovatieve clusters worden 
ontwikkeld binnen en tussen lidstaten;

Or. es

Amendement 81
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. benadrukt de positieve effecten 
van gendergelijkheid voor de 
economische groei, de sociale samenhang 
en dus het concurrentievermogen van de 
EU; wijst erop dat enkele studies schatten 
dat het BBP met 30% zou toenemen als de 
cijfers voor het aantal voltijds en in 
deeltijd werkende vrouwen en hun 
productiviteit gelijk zouden zijn aan die 
van mannen;
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Or. es

Amendement 82
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat de regionale 
ontwikkeling en de territoriale cohesie een 
essentiële rol vervullen voor de versterking 
van het concurrentievermogen van de EU 
en de verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen, en dat een territoriale 
benadering (place-based approach) een van 
de voornaamste voorwaarden is voor de 
totstandbrenging van economisch 
evenwicht;

13. onderstreept dat de regionale 
ontwikkeling en de territoriale cohesie in 
heel Europa een essentiële rol vervullen 
voor de versterking van het 
concurrentievermogen van de EU en de 
verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen, en dat een territoriale 
benadering (place-based approach) een van 
de voornaamste voorwaarden is voor de 
totstandbrenging van economisch 
evenwicht;

Or. fi

Amendement 83
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat de regionale 
ontwikkeling en de territoriale cohesie een 
essentiële rol vervullen voor de versterking 
van het concurrentievermogen van de EU 
en de verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen, en dat een territoriale 
benadering (place-based approach) een van 
de voornaamste voorwaarden is voor de 
totstandbrenging van economisch 
evenwicht;

13. onderstreept dat de regionale 
ontwikkeling en de territoriale cohesie een 
essentiële rol vervullen voor de versterking 
van het concurrentievermogen van de EU 
en de verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen, en dat een territoriale 
benadering (place-based approach) een van 
de voornaamste voorwaarden is voor de 
totstandbrenging van economisch 
evenwicht; onderstreept het belang van 
een toereikende financiering van het 
cohesiebeleid na 2013 met middelen die 
ten minste gelijk zijn aan die van nu, 
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zowel in absolute als in relatieve zin;

Or. en

Amendement 84
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat de regionale 
ontwikkeling en de territoriale cohesie een
essentiële rol vervullen voor de versterking 
van het concurrentievermogen van de EU 
en de verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen, en dat een territoriale 
benadering (place-based approach) een van 
de voornaamste voorwaarden is voor de 
totstandbrenging van economisch 
evenwicht;

13. onderstreept de essentiële rol die de 
regionale ontwikkeling en de territoriale 
cohesie door hun Europese toegevoegde 
waarde spelen voor de versterking van het 
concurrentievermogen van de EU en de 
verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen, en dat een territoriale 
benadering (place-based approach) een van 
de voornaamste voorwaarden is voor de 
totstandbrenging van economisch 
evenwicht;

Or. fr

Amendement 85
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept dat het cohesiebeleid 
zich weliswaar toespitst op de minst 
welvarende gebieden, maar dat het ook 
een stimulerende rol moet blijven spelen 
voor het concurrentievermogen en de 
innovatie, werkgelegenheid en 
economische, sociale en territoriale 
samenhang in de hele Europese Unie;

Or. es
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Amendement 86
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept de noodzaak van een 
geïntegreerde aanpak bij de toepassing 
van de structuurfondsen, want dit is een 
belangrijk middel om de regio’s te helpen 
duurzame groei, arbeidsplaatsen en 
welvaart te bereiken;

Or. en

Amendement 87
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. onderstreept dat er 
overgangsregelingen moeten blijven 
bestaan ter consolidering en verbetering 
van het bereikte niveau van ontwikkeling, 
dat zou kunnen dalen als de financiering 
drastisch wordt verlaagd nadat een 
bepaalde doelstelling is gehaald; wijst 
erop dat dit zou zorgen voor de gelijke 
behandeling van regio’s in dezelfde 
situatie, wat tevens zou leiden tot een 
efficiënte organisatie van de 
programma’s;

Or. es
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Amendement 88
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst er de Commissie en de lidstaten 
nogmaals op dat de verwachtingen van de 
Europese burgers in overeenstemming 
zijn met hun behoeften, met name hun 
wens om toegang te hebben tot adequate 
infrastructuur en overheidsdiensten van 
goede kwaliteit, waarover alle Europese 
burgers moeten kunnen beschikken op 
gelijke wijze en tegen aanvaardbare 
prijzen, ongeacht de plaats waar zij leven 
en werken;

Schrappen

Or. en

Amendement 89
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst er de Commissie en de lidstaten 
nogmaals op dat de verwachtingen van de 
Europese burgers in overeenstemming zijn 
met hun behoeften, met name hun wens om 
toegang te hebben tot adequate 
infrastructuur en overheidsdiensten van 
goede kwaliteit, waarover alle Europese 
burgers moeten kunnen beschikken op 
gelijke wijze en tegen aanvaardbare 
prijzen, ongeacht de plaats waar zij leven 
en werken;

14. wijst er de Commissie en de lidstaten 
nogmaals op dat de verwachtingen van de 
Europese burgers in overeenstemming zijn 
met hun behoeften, met name hun wens om 
toegang te hebben tot adequate 
infrastructuur en overheidsdiensten van 
goede kwaliteit, waarover alle Europese 
burgers moeten kunnen beschikken op 
gelijke wijze en tegen aanvaardbare 
prijzen, ongeacht de plaats waar zij leven 
en werken; dringt erop aan dat het recht 
op gelijke kansen geëerbiedigd wordt en 
onderstreept dat alle infrastructuur en 
projecten die worden gefinancierd uit de 
structuurfondsen toegankelijk moeten zijn 
voor gehandicapten;
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Or. es

Amendement 90
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. merkt op dat voor de consolidatie 
van kennis en innovatie als motoren van 
toekomstige economische groei en 
concurrentievermogen in Europa de 
kwaliteit van het onderwijs moet worden 
verbeterd, de resultaten van onderzoek 
zeker moeten worden gesteld, innovatie en 
kennisoverdracht in de hele Unie moeten 
worden bevorderd, informatie- en 
communicatietechnologieën maximaal 
moeten worden benut, moet worden 
gewaarborgd dat innovatieve ideeën 
kunnen worden omgezet in nieuwe 
producten en diensten die groei en 
kwalitatief goede werkgelegenheid 
genereren en een bijdrage leveren aan het 
aangaan van de uit de sociale 
veranderingen in Europa voortvloeiende 
uitdagingen, de ondernemingsgeest moet 
worden bevorderd, prioritaire aandacht 
moet worden besteed aan de behoeften 
van de gebruikers en aan marktkansen, 
en toegankelijke en voldoende 
financiering moet worden gegarandeerd 
met een wezenlijke rol van de 
structuurfondsen;

Or. en

Amendement 91
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het feit dat de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
het mogelijk maakt maximaal gebruik te 
maken van het potentieel van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie, en alle 
Europese burgers betere 
leefomstandigheden te garanderen en hun 
vertrouwen te geven in de EU; is van 
oordeel dat de selectieve investeringen in 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
rekening moeten houden met de 
capaciteiten en het potentieel die op het 
niveau van de regio's en de steden bestaan, 
en via programma's voor institutionele 
ontwikkeling tevens moeten bijdragen aan 
de ontplooiing van deze sector;

15. onderstreept het feit dat de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
het mogelijk maakt maximaal gebruik te 
maken van het potentieel van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie, en alle 
Europese burgers betere 
leefomstandigheden te garanderen en hun 
vertrouwen te geven in de EU; is van 
oordeel dat de selectieve en 
gecombineerde investeringen in 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
rekening moeten houden met de 
capaciteiten en het potentieel die op het 
niveau van de regio's en de steden bestaan, 
en via programma's voor institutionele 
ontwikkeling tevens moeten bijdragen aan 
de ontplooiing van speerpunten als 
e-gezondheid, farmaceutica, vervoer en 
logistiek, milieu, digitale inhoud, energie 
en veiligheid;

Or. en

Amendement 92
Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het feit dat de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
het mogelijk maakt maximaal gebruik te 
maken van het potentieel van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie, en alle 
Europese burgers betere 
leefomstandigheden te garanderen en hun 
vertrouwen te geven in de EU; is van 
oordeel dat de selectieve investeringen in 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
rekening moeten houden met de 
capaciteiten en het potentieel die op het 

15. onderstreept het feit dat de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
het mogelijk maakt maximaal gebruik te 
maken van het potentieel van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie, en alle 
Europese burgers betere 
leefomstandigheden te garanderen en hun 
vertrouwen te geven in de EU; is van 
oordeel dat de investeringen in onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie rekening moeten 
houden met de capaciteiten en het 
potentieel die op het niveau van de regio's 
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niveau van de regio's en de steden bestaan, 
en via programma's voor institutionele 
ontwikkeling tevens moeten bijdragen aan 
de ontplooiing van deze sector;

en de steden bestaan, en via programma's 
voor institutionele ontwikkeling tevens 
moeten bijdragen aan de ontplooiing van 
deze sector;

Or. de

Amendement 93
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van mening dat een deel van de 
middelen die in het kader van het 
cohesiebeleid worden toegewezen voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
gebruikt moet worden om te zorgen dat 
Europa wereldleider wordt en blijft in 
sectoren waar Europa reeds een 
concurrentievoordeel heeft en in sectoren 
waar Europa nieuwe kansen heeft om 
wereldleider te worden;

Or. ro

Amendement 94
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van mening dat een sterk, goed 
gefinancierd regionaal EU-beleid dat ten 
goede komt aan alle regio´s van de EU, 
een eerste voorwaarde is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU 2020-strategie en een concurrerend 
Europa om slimme, duurzame en 
inclusieve groei met een hoog niveau van 
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werkgelegenheid en productiviteit te 
waarborgen en sociale, economische en 
territoriale cohesie te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 95
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. spreekt zich nogmaals uit voor een 
krachtig en goed gefinancierd 
cohesiebeleid dat kan bijdragen tot een 
harmonische ontwikkeling van alle 
regio’s van de Europese Unie; verlangt in 
dit verband dat de begroting voor dit 
beleid na 2013 wordt gehandhaafd en dat 
pogingen om het te hernationaliseren 
worden afgewezen;

Or. fr

Amendement 96
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. herinnert eraan dat een efficiënte 
uitvoering van het cohesiebeleid sterk 
afhangt van de vraag hoe het is opgezet, 
wat betekent dat de deelneming in een 
vroeg stadium van de lokale en regionale 
overheden en hun partnerschap met het 
Comité van de regio’s bij de vormgeving 
en uitvoering van het toekomstige 
cohesiebeleid van cruciaal belang is;
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Or. en

Amendement 97
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat een krachtig en 
goed gefinancierd regionaal beleid van de 
EU een noodzakelijke voorwaarde is om 
sociale, economische en territoriale 
samenhang te realiseren en de EU tot een 
concurrerende economie op mondiaal 
niveau te maken;

Or. es

Amendement 98
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. is van mening dat voor het 
consolideren van de interne markt 
specifieke maatregelen nodig zijn om de 
concurrentie op Europees niveau te 
stimuleren, zonder echter 
onevenwichtigheid tussen de lidstaten te 
creëren; meent dat op deze wijze een 
comfortabel niveau van stabiliteit en 
economische welvaart bereikt kan worden 
op Europees niveau;

Or. ro



AM\822074NL.doc 55/57 PE443.146v01-00

NL

Amendement 99
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. onderstreept de noodzaak om de 
rol van de EU-instrumenten ter 
ondersteuning van het Europese 
concurrentievermogen opnieuw te bezien 
en te consolideren om de administratieve 
procedures te rationaliseren, de toegang 
tot financiering te vergemakkelijken, 
vooral voor KMO’s, en innovatieve 
stimuleringsmechanismen in te voeren ter 
verwezenlijking van doelstellingen met het 
oog op een intelligente, duurzame en 
integratieve groei en ter bevordering van 
nauwere samenwerking met de EIB;

Or. en

Amendement 100
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. waardeert de toegevoegde 
waarde van de financieringsinstrumenten 
en dringt erop aan deze in aanvulling op 
de middelen van de structuurfondsen op 
zo breed mogelijke schaal te gebruiken 
om positieve synergieën en optimale 
resultaten te bereiken;

Or. ro
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Amendement 101
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quinquies. pleit ervoor dat de lidstaten 
en de Commissie meer aandacht besteden 
aan de ondersteuning van grote projecten 
die onder twee of meer operationele 
programma’s vallen en belangrijke 
gevolgen hebben op Europees niveau, 
waardoor toegevoegde waarde en 
hoogwaardige arbeidsplaatsen gecreëerd 
worden en de duurzame ontwikkeling van 
de regio’s wordt gewaarborgd;

Or. ro

Amendement 102
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 sexies. is van mening dat het 
cohesiebeleid maatregelen moet blijven 
bevorderen die zo veel mogelijk 
arbeidsplaatsen scheppen door het 
plaatselijke arbeidspotentieel aan te boren 
en de permanente ontwikkeling daarvan 
te verzekeren om te zorgen voor een hoge 
productiviteit;

Or. ro
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Amendement 103
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 septies. is van mening dat het bereiken 
van economische, sociale en territoriale 
samenhang een noodzakelijke voorwaarde 
is, maar niet volstaat om economisch 
concurrentievermogen op wereldschaal te 
verzekeren, want hiervoor zijn 
investeringen nodig in speerpuntgebieden 
als energie, milieu, infrastructuur, 
onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, 
creatieve industrieën en diensten, logistiek 
en vervoer;

Or. ro


