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Amendement 1
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel van de Commissie 
van 28 mei 2010 inzake een herziening 
van het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Unie (COM(2010)0260),

Or. en

Amendement 2
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 
15 juni 2010 over transparantie in het 
regionaal beleid en de financiering ervan 
(2009/2232(INI)),

Or. en

Amendement 3
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat de tenuitvoerlegging 
van het cohesiebeleid grotendeels 
gedecentraliseerd is en dat zij gebaseerd is 
op de verantwoordelijkheid van de 
subnationale instanties,

Or. fr
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Amendement 4
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat onder bestuur op 
verschillende niveaus moet worden 
begrepen: gecoördineerd optreden van de 
Unie, de lidstaten en de regionale en 
plaatselijke entiteiten, op basis van 
partnerschap, om het beleid van de 
Europese Unie uit te werken en uit te 
voeren, en dat deze definitie gedeelde 
verantwoordelijkheid van de verschillende 
bestuursniveaus impliceert;

Or. es

Amendement 5
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
gebaseerd is op de principes van 
partnerschap en medefinanciering, 
hetgeen leidt tot de participatie van 
diverse spelers, bijvoorbeeld subnationale 
instanties, verenigingen en bedrijven,

Or. fr

Amendement 6
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat te ingewikkelde 
procedures voor de aanvraag van 
financiering en overbodige controles 
potentiële begunstigden van het 
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cohesiebeleid dreigen af te schrikken,

Or. fr

Amendement 7
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de concrete 
oplossingen die onze medeburgers op het 
gebied van openbare diensten 
(bijvoorbeeld openbaar vervoer, 
drinkwater, volksgezondheid, sociale 
woningen en openbaar onderwijs) 
verwachten, alleen kunnen worden 
verkregen dankzij goed bestuur dat twee 
complementaire componenten omvat: 
enerzijds de institutionele component, met 
de verdeling van de bevoegdheden en de 
begrotingsmiddelen tussen de staat en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten, en 
anderzijds de partnerschapscomponent, 
waarbij alle openbare en particuliere 
spelers worden samengebracht die zich op 
een bepaald grondgebied bezighouden 
met hetzelfde thema,

Or. es

Amendement 8
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat bij het 
partnerschap rekening moet worden 
gehouden met alle betrokken groepen en 
gemeenschappen, dat het partnerschap 
een positieve bijdrage kan leveren aan en 
een meerwaarde kan opleveren voor de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 
door een versterking van de legitimiteit, 
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een garantie van transparantie en een 
betere opslorping van de middelen en dat 
het partnerschap ook moet worden 
beoordeeld op de sociale en 
burgerschapswaarde die het 
vertegenwoordigt,

Or. es

Amendement 9
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat bij een 
geïntegreerde aanpak rekening met de 
economische, sociale en milieuaspecten 
van de ontwikkeling van de regio's moet 
worden gehouden, de belangen van de 
diverse betrokken spelers met elkaar 
moeten worden verzoend en rekening met 
de specifieke kenmerken van de regio's 
(geografische en natuurlijke handicaps, 
ontvolking, ultraperifere ligging, enz.) 
moet worden gehouden, om op de 
plaatselijke en regionale moeilijkheden te 
kunnen reageren;

Or. es

Amendement 10
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. rekening houdend met de 
administratieve diversiteit die in elke 
lidstaat bestaat, verzoekt de lidstaten en de 
plaatselijke en regionale autoriteiten de 
efficiëntste methoden te bepalen om 
bestuur op verschillende niveaus in te 
stellen;

Or. ro
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Amendement 11
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. formuleert de aanbeveling dat 
systematisch wordt voorzien in een 
territoriale-impactanalyse, door de 
verschillende relevante actoren bij de zaak 
te betrekken vooraleer het politieke besluit 
wordt genomen, zodat rekening met de 
economische, sociale en milieugevolgen 
van de communautaire wetgevings- en 
niet-wetgevingsvoorstellen met betrekking 
tot de regio's kan worden gehouden;

Or. es

Amendement 12
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. formuleert de aanbeveling dat de 
belangrijke strategische communautaire 
hervormingen gepaard gaan met een 
territoriaal actieplan, op basis van overleg 
tussen de Europese instellingen, de 
lidstaten en de regionale autoriteiten, 
waarin wordt voorzien in politieke 
mechanismen om de eigen 
verantwoordelijkheid voor en de 
uitvoering en evaluatie van het gevoerde 
beleid te vereenvoudigen en dat voorzien 
is van een plan voor gedecentraliseerde 
communicatie;

Or. es
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Amendement 13
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat door bestuur op 
verschillende niveaus de mogelijkheden 
van territoriale samenwerking beter kunnen 
worden benut dankzij de betrekkingen die 
partijen uit de particuliere en 
overheidssector over grenzen heen 
ontwikkelen; dringt er bij de lidstaten die 
dit nog niet hebben gedaan op aan zo 
spoedig mogelijk de bepalingen aan te 
nemen die nodig zijn om Europese 
groeperingen voor territoriale 
samenwerking op te kunnen zetten; spreekt 
de aanbeveling uit dat de Commissie de 
uitwisseling van gegevens bevordert tussen 
reeds opgerichte EGTS en EGTS die 
momenteel worden opgezet;

3. wijst erop dat door bestuur op 
verschillende niveaus de mogelijkheden 
van territoriale samenwerking beter kunnen 
worden benut dankzij de betrekkingen die 
partijen uit de particuliere en 
overheidssector over grenzen heen 
ontwikkelen; dringt er bij de lidstaten die 
dit nog niet hebben gedaan op aan zo 
spoedig mogelijk de bepalingen aan te 
nemen die nodig zijn om Europese 
groeperingen voor territoriale 
samenwerking op te kunnen zetten; spreekt 
de aanbeveling uit dat de Commissie de 
uitwisseling van gegevens bevordert tussen 
reeds opgerichte EGTS en EGTS die 
momenteel worden opgezet, alsmede het 
gebruik van de in het kader van het 
Comité van de Regio's beschikbare 
instrumenten, met name de follow-up van 
de strategie van Lissabon en het 
monitoringnetwerk subsidiariteit, om de 
uitwisseling van beste praktijken tussen de 
regio's en de lidstaten te bevorderen, 
teneinde gezamenlijk de doelstellingen en 
de nodige planificeringsacties te 
identificeren en te bepalen en dat zij tot 
slot een vergelijkende beoordeling van de 
resultaten van het cohesiebeleid maakt;

Or. pt

Amendement 14
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat door bestuur op 
verschillende niveaus de mogelijkheden 
van territoriale samenwerking beter kunnen 

3. wijst erop dat door bestuur op 
verschillende niveaus de mogelijkheden 
van territoriale samenwerking beter kunnen 
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worden benut dankzij de betrekkingen die 
partijen uit de particuliere en 
overheidssector over grenzen heen 
ontwikkelen; dringt er bij de lidstaten die 
dit nog niet hebben gedaan op aan zo 
spoedig mogelijk de bepalingen aan te 
nemen die nodig zijn om Europese 
groeperingen voor territoriale 
samenwerking op te kunnen zetten; spreekt 
de aanbeveling uit dat de Commissie de 
uitwisseling van gegevens bevordert tussen 
reeds opgerichte EGTS en EGTS die 
momenteel worden opgezet;

worden benut dankzij de betrekkingen die 
partijen uit de particuliere en 
overheidssector over grenzen heen 
ontwikkelen; dringt er bij de lidstaten die 
dit nog niet hebben gedaan op aan zo 
spoedig mogelijk de bepalingen aan te 
nemen die nodig zijn om Europese 
groeperingen voor territoriale 
samenwerking op te kunnen zetten; spreekt 
de aanbeveling uit dat de Commissie de 
uitwisseling van gegevens bevordert tussen 
reeds opgerichte EGTS en EGTS die 
momenteel worden opgezet; is tevreden 
met de kwaliteit van het werk dat het 
Comité van de Regio's met betrekking tot 
de EGTS heeft verricht, alsmede met de 
verspreiding van informatie hierover via 
de EGTS-portaalsite op internet;

Or. fr

Amendement 15
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat door bestuur op 
verschillende niveaus de mogelijkheden 
van territoriale samenwerking beter kunnen 
worden benut dankzij de betrekkingen die 
partijen uit de particuliere en 
overheidssector over grenzen heen 
ontwikkelen; dringt er bij de lidstaten die 
dit nog niet hebben gedaan op aan zo 
spoedig mogelijk de bepalingen aan te 
nemen die nodig zijn om Europese 
groeperingen voor territoriale 
samenwerking op te kunnen zetten; spreekt 
de aanbeveling uit dat de Commissie de 
uitwisseling van gegevens bevordert tussen 
reeds opgerichte EGTS en EGTS die 
momenteel worden opgezet;

3. wijst erop dat door bestuur op 
verschillende niveaus de mogelijkheden 
van territoriale samenwerking beter kunnen 
worden benut dankzij de betrekkingen die 
partijen uit de particuliere en 
overheidssector over grenzen heen 
ontwikkelen; dringt er bij de lidstaten die 
dit nog niet hebben gedaan op aan zo 
spoedig mogelijk de bepalingen aan te 
nemen die nodig zijn om Europese 
groeperingen voor territoriale 
samenwerking op te kunnen zetten; spreekt 
de aanbeveling uit dat de Commissie in het 
kader van de bestaande programma's de 
uitwisseling van gegevens bevordert tussen 
reeds opgerichte EGTS en EGTS die 
momenteel worden opgezet;

Or. de
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Amendement 16
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat door bestuur op 
verschillende niveaus de mogelijkheden 
van territoriale samenwerking beter kunnen 
worden benut dankzij de betrekkingen die 
partijen uit de particuliere en 
overheidssector over grenzen heen 
ontwikkelen; dringt er bij de lidstaten die 
dit nog niet hebben gedaan op aan zo 
spoedig mogelijk de bepalingen aan te 
nemen die nodig zijn om Europese 
groeperingen voor territoriale 
samenwerking op te kunnen zetten; spreekt 
de aanbeveling uit dat de Commissie de 
uitwisseling van gegevens bevordert tussen 
reeds opgerichte EGTS en EGTS die 
momenteel worden opgezet;

3. wijst erop dat door bestuur op 
verschillende niveaus de mogelijkheden 
van territoriale samenwerking beter kunnen 
worden benut dankzij de betrekkingen die 
partijen uit de particuliere en 
overheidssector over grenzen heen 
ontwikkelen; dringt er bij de lidstaten die 
dit nog niet hebben gedaan op aan zo 
spoedig mogelijk de bepalingen aan te 
nemen die nodig zijn om Europese 
groeperingen voor territoriale 
samenwerking op te kunnen zetten; spreekt 
de aanbeveling uit dat de Commissie de 
uitwisseling van gegevens, met name de 
uitwisseling van beste praktijken, 
bevordert tussen reeds opgerichte EGTS en 
EGTS die momenteel worden opgezet;

Or. ro

Amendement 17
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept de nationale, regionale en 
plaatselijke instanties ertoe op om tijdens 
de nu lopende programmeringsperiode 
intensiever gebruik te maken van de 
geïntegreerde aanpak; stelt voor deze 
aanpak verplicht te stellen in het kader van 
het toekomstige cohesiebeleid;

4. roept de nationale, regionale en 
plaatselijke instanties ertoe op om tijdens 
de nu lopende programmeringsperiode 
intensiever gebruik te maken van de 
geïntegreerde en flexibele aanpak; stelt 
voor deze aanpak verplicht te stellen in het 
kader van het toekomstige cohesiebeleid; is 
van mening dat bij een geïntegreerde en 
flexibele aanpak niet alleen rekening 
moet worden gehouden met de 
economische, sociale en milieuaspecten 
van de ontwikkeling van het grondgebied, 
maar dat met deze aanpak ook de 
belangen van de diverse betrokken spelers 
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met elkaar moeten kunnen worden 
verzoend, gelet op de specifieke 
territoriale kenmerken, om de plaatselijke 
en regionale uitdagingen te kunnen 
aangaan;

Or. pt

Amendement 18
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept de nationale, regionale en 
plaatselijke instanties ertoe op om tijdens 
de nu lopende programmeringsperiode 
intensiever gebruik te maken van de 
geïntegreerde aanpak; stelt voor deze 
aanpak verplicht te stellen in het kader van 
het toekomstige cohesiebeleid;

4. roept de nationale, regionale en 
plaatselijke instanties ertoe op om tijdens 
de nu lopende programmeringsperiode 
intensiever gebruik te maken van de 
geïntegreerde aanpak; stelt voor deze 
aanpak te versterken in het kader van het 
toekomstige cohesiebeleid;

Or. de

Amendement 19
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten in samenwerking met de 
regionale en plaatselijke autoriteiten de 
mogelijkheid te onderzoeken om de open 
coördinatiemethode te hervormen, om 
deze inclusiever te maken, door 
indicatoren op het gebied van 
participerend bestuur en territoriale 
indicatoren uit te werken;

Or. es
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Amendement 20
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. spreekt de aanbeveling uit dat het 
Comité van de regio's de Open Dagen 2010 
gebruikt als gelegenheid om de 
gedachtewisseling over bestuur op 
verschillende niveaus te bevorderen en te 
verdiepen; geeft in overweging met ingang 
van 2011 in de regio's die lid zijn van het 
Comité van de regio's een Europees etiket 
voor bestuur op verschillende niveaus te 
introduceren;

6. spreekt de aanbeveling uit dat het 
Comité van de regio's de Open Dagen 2011 
en, voorzover in deze fase nog mogelijk, 
de Open Dagen 2010 gebruikt als 
gelegenheid om de gedachtewisseling over 
bestuur op verschillende niveaus te 
bevorderen en te verdiepen; geeft in 
overweging met ingang van 2011 in de 
regio's die lid zijn van het Comité van de 
regio's een Europees etiket voor bestuur op 
verschillende niveaus te introduceren;

Or. nl

Amendement 21
Georgios Stavrakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. spreekt de aanbeveling uit dat het 
Comité van de regio's de Open Dagen 2010 
gebruikt als gelegenheid om de 
gedachtewisseling over bestuur op 
verschillende niveaus te bevorderen en te 
verdiepen; geeft in overweging met ingang 
van 2011 in de regio's die lid zijn van het 
Comité van de regio's een Europees etiket 
voor bestuur op verschillende niveaus te 
introduceren;

6. spreekt de aanbeveling uit dat het 
Comité van de regio's de Open Dagen 2010 
gebruikt als gelegenheid om de 
gedachtewisseling over bestuur op 
verschillende niveaus te bevorderen en te 
verdiepen; geeft in overweging met ingang 
van 2011 in alle regio's van de Europese 
Unie een Europees etiket voor bestuur op 
verschillende niveaus te introduceren;

Or. en

Amendement 22
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. spreekt de aanbeveling uit dat het 
Comité van de regio's de Open Dagen 2010 
gebruikt als gelegenheid om de 
gedachtewisseling over bestuur op 
verschillende niveaus te bevorderen en te 
verdiepen; geeft in overweging met ingang 
van 2011 in de regio's die lid zijn van het 
Comité van de regio's een Europees etiket 
voor bestuur op verschillende niveaus te 
introduceren;

6. spreekt de aanbeveling uit dat het 
Comité van de regio's de Open Dagen 2010 
gebruikt als gelegenheid om de 
gedachtewisseling om te bepalen welke 
middelen het efficiëntst zijn met 
betrekking tot bestuur op verschillende 
niveaus, te bevorderen en te verdiepen;
geeft in overweging met ingang van 2011 
in de regio's die lid zijn van het Comité van 
de regio's een Europees etiket voor bestuur 
op verschillende niveaus te introduceren;

Or. ro

Amendement 23
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat goed bestuur op 
verschillende niveaus gebaseerd moet zijn 
op een "bottom-up"-aanpak en verzoekt 
de regionale en plaatselijke autoriteiten te 
onderzoeken hoe zij hun samenwerking 
met de nationale en communautaire 
instanties kunnen intensiveren, 
bijvoorbeeld door periodieke 
vergaderingen van ambtenaren van alle 
bestuursniveaus te organiseren  of 
Europese territoriale pacten te sluiten 
waarbij de verschillende bevoegde 
bestuursniveaus, op basis van 
vrijwilligheid, partij zijn;

Or. es

Amendement 24
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. moedigt de lidstaten aan om de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid te 
decentraliseren, ten einde een goede 
werking van het systeem van bestuur op 
verschillende niveaus mogelijk te maken, 
met eerbiediging van de principes van 
partnerschap en subsidiariteit, en vraagt 
hen met aandrang de nodige maatregelen 
op het gebied van decentralisatie te 
nemen, zowel wat wetgeving als wat 
begroting betreft;

Or. es

Amendement 25
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten desbetreffende 
regionale en plaatselijke instanties vanaf de 
zeer vroege stadia van onderhandelingen 
over Uniewetgeving en over programma's 
die in aanmerking komen voor kredieten 
uit de structuurfondsen hierbij te betrekken 
om een tijdige dialoog mogelijk te maken 
tussen de verschillende lagen van bestuur; 
dringt erop aan dat deze instanties op voet 
van gelijkheid met de nationale 
vertegenwoordigers deel vormen van de 
verantwoordelijke besluitvormingsorganen;

7. verzoekt de lidstaten desbetreffende 
regionale en plaatselijke instanties en de 
spelers van de civiele maatschappij vanaf 
de zeer vroege stadia van 
onderhandelingen over Uniewetgeving en 
over programma's die in aanmerking 
komen voor kredieten uit de 
structuurfondsen hierbij te betrekken om 
een tijdige dialoog mogelijk te maken 
tussen de verschillende lagen van bestuur; 
dringt erop aan dat deze instanties op voet 
van gelijkheid met de nationale 
vertegenwoordigers deel vormen van de 
verantwoordelijke besluitvormingsorganen;

Or. en

Amendement 26
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept het feit dat, om een 
efficiënte opslorping van de middelen te 
verkrijgen en een maximale impact ervan 
te garanderen, moet kunnen worden 
gerekend op een toereikende 
administratieve en regionale capaciteit; 
verzoekt de lidstaten daarom voor 
passende administratieve structuren en 
adequate personele middelen op het 
gebied van aanwerving, verloning, 
opleiding, middelen, procedures, 
transparantie en toegankelijkheid te 
zorgen;

Or. es

Amendement 27
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten, zo nodig, eveneens 
de rol uit te breiden die regionale en 
plaatselijke instanties spelen bij beheer en 
tenuitvoerlegging van programma's; 
spreekt de aanbeveling uit dat in het 
cohesiebeleid de methode voor plaatselijke 
ontwikkeling wordt aangenomen die 
gebaseerd is op plaatselijke 
samenwerkingsverbanden, met name voor 
projecten in verband met stedelijke, 
plattelands- en grensoverschrijdende 
problemen;

8. verzoekt de lidstaten, zo nodig, eveneens 
de rol uit te breiden die regionale en 
plaatselijke instanties spelen bij beheer en 
tenuitvoerlegging van programma's;
spreekt de aanbeveling uit dat in het 
cohesiebeleid de methode voor plaatselijke 
ontwikkeling wordt aangenomen die 
gebaseerd is op plaatselijke 
samenwerkingsverbanden, met name voor 
projecten in verband met stedelijke, 
plattelands- en grensoverschrijdende 
problemen; verzoekt de Commissie 
partnerschappen tussen regio's met een 
vergelijkbaar potentieel op het gebied van 
economische ontwikkeling aan te 
moedigen en voor een 
coördinatiemechanisme in het kader van 
de macroregionale samenwerking te 
zorgen; 

Or. ro
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Amendement 28
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten, zo nodig, eveneens 
de rol uit te breiden die regionale en 
plaatselijke instanties spelen bij beheer en 
tenuitvoerlegging van programma's; 
spreekt de aanbeveling uit dat in het 
cohesiebeleid de methode voor plaatselijke 
ontwikkeling wordt aangenomen die 
gebaseerd is op plaatselijke 
samenwerkingsverbanden, met name voor 
projecten in verband met stedelijke, 
plattelands- en grensoverschrijdende 
problemen;

8. verzoekt de lidstaten, zo nodig, eveneens 
de rol uit te breiden die regionale en 
plaatselijke instanties spelen bij beheer en 
tenuitvoerlegging van programma's en de 
middelen op te voeren die hun hiervoor 
ter beschikking staan; spreekt de 
aanbeveling uit dat in het cohesiebeleid de 
methode voor plaatselijke ontwikkeling 
wordt aangenomen die gebaseerd is op 
plaatselijke samenwerkingsverbanden, met 
name voor projecten in verband met 
stedelijke, plattelands- en 
grensoverschrijdende problemen;

Or. fr

Amendement 29
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten, zo nodig, eveneens 
de rol uit te breiden die regionale en 
plaatselijke instanties spelen bij beheer en 
tenuitvoerlegging van programma's; 
spreekt de aanbeveling uit dat in het 
cohesiebeleid de methode voor plaatselijke 
ontwikkeling wordt aangenomen die 
gebaseerd is op plaatselijke 
samenwerkingsverbanden, met name voor 
projecten in verband met stedelijke, 
plattelands- en grensoverschrijdende 
problemen;

8. verzoekt de lidstaten, zo nodig, eveneens 
de rol uit te breiden die regionale en 
plaatselijke instanties spelen bij 
voorbereiding, beheer en tenuitvoerlegging 
van programma's; spreekt de aanbeveling 
uit dat in het cohesiebeleid de methode 
voor plaatselijke ontwikkeling wordt 
aangenomen die gebaseerd is op 
plaatselijke samenwerkingsverbanden, met 
name voor projecten in verband met 
stedelijke, plattelands- en 
grensoverschrijdende problemen;

Or. cs
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Amendement 30
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat de subnationale 
overheden door de beginselen van 
samenwerking en medefinanciering 
verantwoordelijkheid verwerven in het 
kader van de tenuitvoerlegging van het 
cohesiebeleid; wijst er nogmaals op dat 
het wenst vast te houden aan deze 
beginselen van behoorlijk beheer en 
dringt erop aan dat deze gehandhaafd 
blijven ondanks de beperking van de 
overheidsuitgaven tengevolge van de 
economische crisis; 

Or. fr

Amendement 31
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst erop dat de regionale en 
plaatselijke overheden zich meer moeten 
inzetten, met name als zij beschikken over 
wetgevende bevoegdheden, aangezien zij 
de mogelijkheden en behoeften van hun 
regio's het beste kennen wegens hun 
bevoegdheden of omdat zij dicht bij de 
burger staan, en omdat zij daardoor 
kunnen bijdragen tot een betere 
uitvoering van het cohesiebeleid;

Or. pt

Amendement 32
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie met klem een 
definitie van het concept 
samenwerkingsverband voor te stellen 
waarover overeenstemming bestaat, als 
voorwaarde voor het opzetten van 
werkelijke samenwerkingsverbanden met 
regionale en plaatselijke instanties; 
verzoekt de Commissie de 
tenuitvoerlegging van dit beginsel 
nauwgezet te controleren door specifieke 
evaluatie-instrumenten te ontwikkelen en 
met behulp van ICT-instrumenten optimale 
werkmethoden in deze sector te 
verspreiden;

9. spreekt de aanbeveling uit de 
samenwerking uit te breiden en verzoekt 
de Commissie met klem een definitie van 
het concept samenwerkingsverband voor te 
stellen waarover overeenstemming bestaat, 
als voorwaarde voor het opzetten van 
werkelijke samenwerkingsverbanden met 
regionale en plaatselijke instanties; 
verzoekt de Commissie de 
tenuitvoerlegging van dit beginsel 
nauwgezet te controleren door specifieke 
evaluatie-instrumenten te ontwikkelen en 
met behulp van ICT-instrumenten optimale 
werkmethoden in deze sector te 
verspreiden; wijst er andermaal op dat 
partnerschappen de effectiviteit, de 
doelmatigheid, het draagvlak en de 
transparantie in alle stadia van de 
programmering en tenuitvoerlegging van 
de structuurfondsen kunnen bevorderen 
en de betrokkenheid bij en de eigen 
inbreng in de resultaten van de 
programma's kunnen vergroten; wijst op 
de belangrijke rol die de inzet van 
vrijwilligers in het samenwerkingsproces 
speelt;

Or. es

Amendement 33
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie met klem een 
definitie van het concept 
samenwerkingsverband voor te stellen 
waarover overeenstemming bestaat, als 
voorwaarde voor het opzetten van 
werkelijke samenwerkingsverbanden met 
regionale en plaatselijke instanties; 
verzoekt de Commissie de 
tenuitvoerlegging van dit beginsel 
nauwgezet te controleren door specifieke 

9. verzoekt de Commissie met klem een 
definitie van het concept 
samenwerkingsverband voor te stellen 
waarover overeenstemming bestaat, als 
voorwaarde voor het opzetten van 
werkelijke samenwerkingsverbanden met 
regionale en plaatselijke instanties en met 
maatschappelijke organisaties; verzoekt 
de Commissie de tenuitvoerlegging van dit 
beginsel nauwgezet te controleren door 
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evaluatie-instrumenten te ontwikkelen en 
met behulp van ICT-instrumenten optimale 
werkmethoden in deze sector te 
verspreiden;

specifieke evaluatie-instrumenten te 
ontwikkelen en met behulp van ICT-
instrumenten optimale werkmethoden in 
deze sector te verspreiden;

Or. en

Amendement 34
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst op de verplichting het brede 
publiek en de maatschappelijke 
organisaties over de programmering te 
raadplegen, zodat hun voorstellen daarin 
ook tot uitdrukking komen en benadrukt 
dat de deelname van het maatschappelijk 
middenveld draagvlak voor het 
besluitvormingsproces creëert; stelt vast 
dat de pogingen de burgers te betrekken 
bij de voorbereiding van de operationele 
programma’s voor de periode 2007-2013, 
niet de verhoopte resultaten hebbeen 
opgeleverd; roept de Commissie er toe op 
optimale praktijken te definiëren om de 
toepassing daarvan te faciliteren, ten 
einde de participatie van het publiek in de 
aanloop naar de volgende 
programmeringsperiode te vergroten;

Or. es

Amendement 35
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan het beginsel van 
bestuur op verschillende niveaus op te 
nemen in alle stadia van ontwerp en 
tenuitvoerlegging van de EU2020-strategie 
om ervoor te zorgen dat de regionale en 

10. dringt erop aan het beginsel van 
bestuur op verschillende niveaus op te 
nemen in alle stadia van ontwerp en 
tenuitvoerlegging van de EU2020-strategie 
om ervoor te zorgen dat de regionale en 
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plaatselijke instanties die de strategie ten 
uitvoer moeten leggen er werkelijk achter 
staan;

plaatselijke instanties die de strategie ten 
uitvoer moeten leggen er werkelijk achter 
staan; wijst in dit verband nogmaals op het 
voorstel voor een territoriaal pact van 
lokale en regionale overheden over de 
Europa 2020-strategie met als doel de 
regio's en gemeenten ertoe aan te zetten 
bij te dragen tot het welslagen van de 
verwezenlijking van de doelen van de
2020-strategie;

Or. nl

Amendement 36
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie een opleidings-
en mobiliteitsprogramma in het leven te 
roepen voor plaatselijke en regionale 
partijen die betrokken zijn bij de uitvoering 
van programma's op het gebied van 
beleidssamenhang;

11. verzoekt de Commissie in combinatie 
met het proefproject – Erasmus voor 
lokale en regionale afgevaardigden, 
waartoe het Europees Parlement het 
initiatief heeft genomen een opleidings- en 
mobiliteitsprogramma in het leven te 
roepen voor vertegenwoordigers en 
plaatselijke en regionale partijen die 
betrokken zijn bij de uitvoering van 
programma's op het gebied van 
beleidssamenhang;

Or. cs

Amendement 37
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie een opleidings-
en mobiliteitsprogramma in het leven te 
roepen voor plaatselijke en regionale 
partijen die betrokken zijn bij de uitvoering 
van programma's op het gebied van 
beleidssamenhang;

11. verzoekt de Commissie een opleidings-
en mobiliteitsprogramma in het leven te 
roepen voor plaatselijke en regionale 
partijen die betrokken zijn bij de uitvoering 
van programma's op het gebied van 
beleidssamenhang, ten einde de kwaliteit 
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van de ingediende projecten te vergroten 
en tegemoet te komen aan de nagestreefde 
doelmatigheid van het cohesiebeleid;

Or. fr

Amendement 38
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie een opleidings-
en mobiliteitsprogramma in het leven te 
roepen voor plaatselijke en regionale 
partijen die betrokken zijn bij de uitvoering 
van programma's op het gebied van 
beleidssamenhang;

11. verzoekt de Commissie een opleidings-
en mobiliteitsprogramma in het leven te 
roepen voor plaatselijke en regionale 
partijen die betrokken zijn bij de uitvoering 
van programma's op het gebied van 
beleidssamenhang, en de partners die 
gespecialiseerd zijn in de 
tenuitvoerlegging van modellen voor 
geïntegreerde aanpak en bestuur op 
verschillend niveau;

Or. en

Amendement 39
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat de Europese 
netwerken voor de uitwisseling van goede 
praktijken hun activiteiten op het gebied 
van governance en partnerschap zouden 
moeten uitbreiden, meer de nadruk 
moeten leggen op de politieke en 
strategische lering die uit eerdere 
programmacycli is getrokken en publieke 
toegang tot projecten voor de uitwisseling 
van ervaringen in alle EU-talen moeten 
waarborgen, en er aldus toe moeten 
bijdragen dat de beste praktijken ook 
daadwerkelijk worden toegepast;

Or. es
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Amendement 40
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat een uitgebreidere rol 
voor het regionale en plaatselijke niveau 
gepaard moet gaan met uitbreiding van de 
toezichthoudende rol van de Commissie, 
en dat deze zich daarbij veeleer moet 
concentreren op de controle van 
boekhoudkundige controlesystemen dan 
van afzonderlijke projecten; verzoekt de 
Commissie met klem de goedkeuring af te 
ronden van de conformiteitsbeoordelingen 
om vertraging van betalingen en verlies 
van kredieten ten gevolge van annulering 
te voorkomen, en vóór 2012 een voorstel in 
te dienen over het aanvaardbare 
foutenrisico;

12. is van mening dat een uitgebreidere rol 
voor het regionale en plaatselijke niveau 
gepaard moet gaan met uitbreiding van de 
toezichthoudende rol van de Commissie, 
en dat deze zich daarbij veeleer moet 
concentreren op de controle van 
boekhoudkundige controlesystemen dan 
van afzonderlijke projecten; dringt in dit 
verband aan op een Europees systeem 
voor de certificatie van nationale 
controlediensten; verzoekt de Commissie 
met klem de goedkeuring af te ronden van 
de conformiteitsbeoordelingen om 
vertraging van betalingen en verlies van 
kredieten ten gevolge van annulering te 
voorkomen, en vóór 2012 een voorstel in te 
dienen over het aanvaardbare foutenrisico;

Or. de

Amendement 41
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst erop dat de Europese 
initiatieven op het gebied van cohesie- en 
structuurbeleid beter moeten worden 
gecoördineerd om de samenhang van het 
regionaal beleid niet in gevaar te 
brengen; dringt derhalve aan op 
verplichte coördinatie binnen de 
Commissie onder leiding van het 
Directoraat-generaal REGIO dat 
verantwoordelijk is voor het cohesie- en 
structuurbeleid, en met deelname van de 
directoraten-generaal die bevoegd zijn 
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voor de daarmee samenhangende 
sectoriële initiatieven; dringt er, daar de 
rechten van regionale en lokale 
autoriteiten door het Verdrag van 
Lissabon zijn uitgebreid, op aan deze 
overheden nauwer te betrekken bij de 
formulering van het beleid op 
Commissieniveau, ten einde de 
verantwoordelijkheid op het niveau van de 
projectleiders te vergroten; dringt er 
voorts op aan dat de Commissie de 
resultaten ter plaatse scherper controleert 
om de doelmatigheid van de structuren 
van het project en van de maatregelen 
beter te evalueren ten opzichte van de 
gestelde doelen;

Or. de

Amendement 42
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst erop dat doorzichtigheid een 
voorwaarde is voor het welslagen van de 
tenuitvoerlegging van bestuur op 
verschillende niveaus; verzoekt de 
lidstaten de voorschriften van het herziene 
Financieel Reglement volledig na te leven 
en de gegevens over de eindbegunstigden 
van de structuurfondsen bekend te 
maken;

Or. en

Amendement 43
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie de 
noodzakelijke maatregelen te nemen om 
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ervoor te zorgen dat het Erasmus-
programma voor plaatselijke en regionale 
vertegenwoordigers – technisch personeel 
belast met beheer en tenuitvoerlegging 
van de Europese programma's - wordt 
voortgezet door tijdens de komende 
begrotingsonderhandelingen de 
benodigde kredieten toe te wijzen, en door 
uitbreiding van de netwerken die zijn 
opgezet met de regionale en plaatselijke 
overheden en via het Comité van de 
Regio's;

Or. en

Amendement 44
Georgios Stavrakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie aanvullende 
mechanismen voor technische bijstand op 
te zetten ter bevordering van de regionale 
en plaatselijke kennis van problemen in 
verband met de tenuitvoerlegging, met 
name in de EU12, die in vergelijking nog 
minder goed voorgelicht zijn en die 
minder ervaring hebben met de 
voorschriften ten aanzien van het 
cohesiebeleid;

16. verzoekt de Commissie aanvullende 
mechanismen voor technische bijstand op 
te zetten ter bevordering van de regionale 
en plaatselijke kennis van problemen in 
verband met de tenuitvoerlegging, met 
name in de lidstaten waar volgens de 
beoordeling achteraf van de programma's 
voor cohesiebeleid voor de periode 2000-
2006 van de Commissie duidelijk 
problemen op het gebied van 
administratieve capaciteit blijven bestaan 
voor wat betreft de tenuitvoerlegging van 
de programma’s van het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 45
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie aanvullende 
mechanismen voor technische bijstand op 

16. verzoekt de Commissie aanvullende 
mechanismen voor technische bijstand te 
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te zetten ter bevordering van de regionale 
en plaatselijke kennis van problemen in 
verband met de tenuitvoerlegging, met 
name in de EU12, die in vergelijking nog 
minder goed voorgelicht zijn en die minder 
ervaring hebben met de voorschriften ten 
aanzien van het cohesiebeleid;

blijven toepassen ter bevordering van de 
regionale en plaatselijke kennis van 
problemen in verband met de 
tenuitvoerlegging, met name in de EU12, 
die in vergelijking nog minder goed 
voorgelicht zijn en die minder ervaring 
hebben met de voorschriften ten aanzien 
van het cohesiebeleid; stelt voor dat de 
Commissie een dienst opzet die de 
regionale en plaatselijke overheden 
voortdurend bij kan staan om de kennis 
van de Europese regelgevingen te 
verbeteren;

Or. ro

Amendement 46
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie aanvullende 
mechanismen voor technische bijstand op 
te zetten ter bevordering van de regionale 
en plaatselijke kennis van problemen in 
verband met de tenuitvoerlegging, met 
name in de EU12, die in vergelijking nog 
minder goed voorgelicht zijn en die minder 
ervaring hebben met de voorschriften ten 
aanzien van het cohesiebeleid;

16. verzoekt de Commissie aanvullende 
mechanismen voor technische bijstand op 
te zetten ter bevordering van de regionale 
en plaatselijke kennis van problemen in 
verband met de tenuitvoerlegging, met 
name in de regio’s, die in vergelijking nog 
minder goed voorgelicht zijn en die minder 
ervaring hebben met de voorschriften ten 
aanzien van het cohesiebeleid;

Or. ro

Amendement 47
Georgios Stavrakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie in dit 
verband na te gaan hoe de positieve 
relatie tussen langdurige ervaring met de 
tenuitvoerlegging van programma's van 
het cohesiebeleid en verbetering van de 
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administratieve capaciteit kan worden 
opgevoerd ter verhoging van de 
toegevoegde waarde van het cohesiebeleid 
en waarborging van de duurzaamheid van 
de maatregelen;

Or. en

Amendement 48
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt om genormaliseerde 
toepassing van één enkel model voor 
boekhoudkundige controle op alle 
controleniveaus, ter voorkoming van 
dubbele en overbodige controles; verzoekt 
de Commissie één enkele handleiding voor 
boekhoudkundige controle uit te geven met 
alle tot dusverre opgestelde richtsnoeren;

17. verzoekt om genormaliseerde 
toepassing van één enkel model voor 
voorlichting en van één model van 
boekhoudkundige controle (SISA) op alle 
controleniveaus, ter voorkoming van 
dubbele en overbodige controles; verzoekt 
de Commissie één enkele handleiding voor 
boekhoudkundige controle uit te geven met 
alle tot dusverre opgestelde richtsnoeren;

Or. en

Amendement 49
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst erop dat gedecentraliseerde 
mechanismen een sleutelelement vormen 
van bestuur op verschillende niveaus; 
verzoekt de lidstaten en de regio's, daar 
vereenvoudiging noodzakelijk is, de 
tenuitvoerlegging van een deel van de 
operationele programma's wanneer zulks 
wenselijk is te delegeren en de globale 
subsidies beter in te zetten;

Or. en
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Amendement 50
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ervan overtuigd dat naleving van de 
procedures niet ten koste mag gaan van de 
kwaliteit van de acties; verzoekt de 
Commissie in de toekomst een meer op 
resultaten gericht beleid te voeren, dat 
veeleer gericht is op kwaliteitsprestatie en 
de strategische ontwikkeling van projecten 
dan op controles; verzoekt de Commissie 
met dit doel objectieve en meetbare 
indicatoren te ontwikkelen die in de gehele 
Unie vergelijkbaar zijn;

19. is ervan overtuigd dat naleving van de 
procedures niet ten koste mag gaan van de 
kwaliteit van de acties; verzoekt de 
Commissie in de toekomst een meer op 
resultaten gericht beleid te voeren, dat 
veeleer gericht is op kwaliteitsprestatie en 
de strategische ontwikkeling van projecten 
dan op controles; verzoekt de Commissie 
met dit doel objectieve en meetbare 
indicatoren te ontwikkelen die in de gehele 
Unie vergelijkbaar zijn en te blijven 
nadenken over de behoefte aan soepele 
regelgeving bij economische crises;

Or. fr

Amendement 51
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ervan overtuigd dat naleving van de 
procedures niet ten koste mag gaan van de 
kwaliteit van de acties; verzoekt de 
Commissie in de toekomst een meer op 
resultaten gericht beleid te voeren, dat 
veeleer gericht is op kwaliteitsprestatie en 
de strategische ontwikkeling van projecten 
dan op controles; verzoekt de Commissie 
met dit doel objectieve en meetbare 
indicatoren te ontwikkelen die in de gehele 
Unie vergelijkbaar zijn;

19. is ervan overtuigd dat naleving van de 
procedures niet ten koste mag gaan van de 
kwaliteit van de acties; verzoekt de 
Commissie in de toekomst een meer op 
resultaten gericht beleid te voeren, dat 
veeleer gericht is op kwaliteitsprestatie en 
de strategische ontwikkeling van projecten 
dan op controles; verzoekt de Commissie 
met dit doel objectieve en meetbare 
indicatoren te ontwikkelen die in de gehele 
Unie vergelijkbaar zijn door te overleggen 
met de desbetreffende nationale en 
regionale partijen;

Or. ro
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Amendement 52
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt zijn waardering uit voor de 
vereenvoudiging van de verordeningen 
inzake de structuurfondsen die momenteel 
wordt uitgevoerd; dringt erop aan dat de 
opzet van de fondsen na 2013 eenvoudiger 
van structuur wordt, niet als uitvloeisel van 
de economische crisis maar als algemeen 
beginsel van het toekomstige 
cohesiebeleid, om partners die mogelijk 
aan projecten zouden deelnemen niet te 
ontmoedigen;

20. spreekt zijn waardering uit voor de 
vereenvoudiging van de verordeningen 
inzake de structuurfondsen die momenteel 
wordt uitgevoerd; dringt erop aan dat de 
opzet van de fondsen na 2013 eenvoudiger 
van structuur wordt, niet als uitvloeisel van 
de economische crisis maar als algemeen 
beginsel van het toekomstige 
cohesiebeleid, ten einde de opname van de 
kredieten te vergemakkelijken;

Or. ro

Amendement 53
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt zijn waardering uit voor de 
vereenvoudiging van de verordeningen 
inzake de structuurfondsen die momenteel 
wordt uitgevoerd; dringt erop aan dat de 
opzet van de fondsen na 2013 eenvoudiger 
van structuur wordt, niet als uitvloeisel van 
de economische crisis maar als algemeen 
beginsel van het toekomstige 
cohesiebeleid, om partners die mogelijk 
aan projecten zouden deelnemen niet te 
ontmoedigen;

20. spreekt zijn waardering uit voor de 
vereenvoudiging van de verordeningen 
inzake de structuurfondsen die momenteel 
wordt uitgevoerd; dringt erop aan dat de 
opzet van de fondsen na 2013 eenvoudiger 
van structuur wordt, niet als uitvloeisel van 
de economische crisis maar als algemeen 
beginsel van het toekomstige 
cohesiebeleid; verzoekt de Commissie met 
klem heldere en begrijpelijke regels voor 
te stellen die niet veelvuldig hoeven te 
worden gewijzigd en verzoekt de 
Commissie een mechanisme voor te 
stellen ter controle van de nationale 
voorschriften om extra en onnodige 
complicaties van de eisen die worden 
gesteld aan mogelijke partners te 
voorkomen, waardoor deze ertoe kunnen 
worden gebracht niet aan projecten deel 
te nemen;
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Or. en

Amendement 54
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt zijn waardering uit voor de 
vereenvoudiging van de verordeningen 
inzake de structuurfondsen die momenteel 
wordt uitgevoerd; dringt erop aan dat de 
opzet van de fondsen na 2013 eenvoudiger 
van structuur wordt, niet als uitvloeisel van 
de economische crisis maar als algemeen 
beginsel van het toekomstige 
cohesiebeleid, om partners die mogelijk 
aan projecten zouden deelnemen niet te 
ontmoedigen;

20. spreekt zijn waardering uit voor de 
vereenvoudiging van het Financieel 
Reglement en de verordeningen inzake de 
structuurfondsen die momenteel wordt 
uitgevoerd; dringt erop aan dat de opzet 
van de fondsen na 2013 eenvoudiger van 
structuur wordt, niet als uitvloeisel van de 
economische crisis maar als algemeen 
beginsel van het toekomstige 
cohesiebeleid, om partners die mogelijk 
aan projecten zouden deelnemen niet te 
ontmoedigen; spreekt de aanbeveling uit 
dat de vergroting van de doorzichtigheid 
ten aanzien van het gebruik van de 
Europese structuurfondsen niet leidt tot 
een buitensporige stijging van het aantal 
administratieve verplichtingen;

Or. fr

Amendement 55
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt zijn waardering uit voor de 
vereenvoudiging van de verordeningen 
inzake de structuurfondsen die momenteel 
wordt uitgevoerd; dringt erop aan dat de 
opzet van de fondsen na 2013 eenvoudiger 
van structuur wordt, niet als uitvloeisel van 
de economische crisis maar als algemeen 
beginsel van het toekomstige 
cohesiebeleid, om partners die mogelijk 
aan projecten zouden deelnemen niet te 
ontmoedigen;

20. wijst erop dat de toepassing van 
heldere en doorzichtige procedures een 
element vormt van behoorlijk bestuur en 
spreekt dan ook zijn waardering uit voor 
de vereenvoudiging van de verordeningen 
inzake de structuurfondsen die momenteel 
wordt uitgevoerd; dringt erop aan dat de 
opzet van de fondsen na 2013 eenvoudiger 
van structuur wordt, niet als uitvloeisel van 
de economische crisis maar als algemeen 
beginsel van het toekomstige 
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cohesiebeleid, om partners die mogelijk 
aan projecten zouden deelnemen niet te 
ontmoedigen;

Or. es

Amendement 56
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt zijn waardering uit voor de 
vereenvoudiging van de verordeningen 
inzake de structuurfondsen die momenteel 
wordt uitgevoerd; dringt erop aan dat de 
opzet van de fondsen na 2013 eenvoudiger 
van structuur wordt, niet als uitvloeisel van 
de economische crisis maar als algemeen 
beginsel van het toekomstige 
cohesiebeleid, om partners die mogelijk 
aan projecten zouden deelnemen niet te 
ontmoedigen;

20. spreekt zijn waardering uit voor de 
vereenvoudiging van de verordeningen 
inzake de structuurfondsen die momenteel 
wordt uitgevoerd; dringt erop aan dat de 
opzet van de fondsen na 2013 eenvoudiger 
van structuur wordt, niet als uitvloeisel van 
de economische crisis maar als algemeen 
beginsel van het toekomstige 
cohesiebeleid, om partners die mogelijk 
aan projecten zouden deelnemen niet te 
ontmoedigen; steunt de soepelheid van de 
maatregelen die in de regelgeving worden 
bepaald als reactie op de specifieke 
economische en sociale situatie;

Or. ro

Amendement 57
Georgios Stavrakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. spreekt zijn waardering uit voor  
het strategische verslag van de Commissie 
over de tenuitvoerlegging van de 
programma's van het cohesiebeleid, dat 
een belangrijke bron van feedback vormt 
voor de beleidsvormingsprocedure; 
eveneens moet er tijdens de opstelling van 
voorstellen tot verbetering van de 
tenuitvoerlegging  van de programma's 
van het cohesiebeleid rekening worden 
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gehouden met de bevindingen in dit 
verslag;

Or. en

Amendement 58
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. spreekt zich nogmaals uit voor een 
krachtig en goed gefinancierd 
cohesiebeleid dat zorgt voor een 
harmonische ontwikkeling van alle 
regio's van de Europese Unie; verlangt 
dat de financiële middelen voor dit beleid 
na 2013 worden gehandhaafd en dat alle 
pogingen om het te hernationaliseren 
worden afgewezen;

Or. fr

Amendement 59
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie de beginselen 
differentiatie en evenredigheid op te nemen 
in toekomstige verordeningen en de eisen 
aan te passen aan de omvang van 
programma's en de aard van partners, met 
name als het kleine overheidsinstanties 
betreft; verzoekt om ruimere inzet van 
vaste bedragen en forfaitaire betalingen in 
alle fondsen, met name voor vaste 
bedrijfskosten en technische bijstand;  stelt 
voor soepeler beoordelingsnormen voor 
innovatieve projecten en minder strenge 
controle-eisen voor proefprojecten 
mogelijk te maken;

21. verzoekt de Commissie de beginselen 
differentiatie en evenredigheid op te nemen 
in toekomstige verordeningen en de eisen 
aan te passen aan de omvang van 
programma's en de aard van partners, met 
name als het kleine overheidsinstanties 
betreft; verzoekt om ruimere inzet van 
vaste bedragen en forfaitaire betalingen in 
alle fondsen, met name voor vaste 
bedrijfskosten en technische bijstand;  stelt 
voor soepeler beoordelingsnormen voor 
innovatieve projecten en minder strenge 
controle-eisen voor proefprojecten 
mogelijk te maken; moedigt de Commissie 
aan het beginsel van de 
"vertrouwensovereenkomst" met de 
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lidstaten die zich inzetten en erin slagen te 
zorgen voor goed gebruik van de 
kredieten, tot ontwikkeling te brengen;

Or. fr

Amendement 60
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie de beginselen 
differentiatie en evenredigheid op te nemen 
in toekomstige verordeningen en de eisen 
aan te passen aan de omvang van 
programma's en de aard van partners, met 
name als het kleine overheidsinstanties 
betreft; verzoekt om ruimere inzet van 
vaste bedragen en forfaitaire betalingen in 
alle fondsen, met name voor vaste 
bedrijfskosten en technische bijstand; stelt 
voor soepeler beoordelingsnormen voor 
innovatieve projecten en minder strenge 
controle-eisen voor proefprojecten 
mogelijk te maken;

21. verzoekt de Commissie de beginselen 
differentiatie en evenredigheid op te nemen 
in toekomstige verordeningen en de eisen 
aan te passen aan de omvang van 
programma's en de aard van partners, met 
name als het kleine overheidsinstanties 
betreft; verzoekt om ruimere inzet van 
vaste bedragen en forfaitaire betalingen in 
alle fondsen, met name voor vaste 
bedrijfskosten en technische bijstand; stelt 
ter aanmoediging soepeler 
beoordelingsnormen voor innovatieve 
projecten voor en minder strenge controle-
eisen voor proefprojecten;

Or. ro

Amendement 61
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen te doen voor de 
bepalingen inzake de volgende 
programmeringsperiode, de 
uitvoeringsverordening vast te stellen, de 
noodzakelijke richtsnoeren te formuleren 
en te zijner tijd te zorgen voor de hiermee 
verband houdende opleidingen; verzoekt 
haar eveneens de onderhandelingen over 
en de goedkeuring van operationele 
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programma's te vergemakkelijken om alle 
vertraging bij de tenuitvoerlegging van 
het cohesiebeleid en de opname van 
kredieten na 2013 te voorkomen;

Or. en


