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Amendement 1
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het werkdocument van de 
Commissie over regio's 2020 - een 
beoordeling van de toekomstige 
uitdagingen voor de EU-regio's 
(SEC(2008)2868),

Or. en

Amendement 2
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het cohesiebeleid dat is 
gericht op verkleining van de verschillen 
tussen de ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's en bevordering van het 
groeipotentieel om economische, sociale en 
territoriale cohesie tot stand te brengen, 
van fundamenteel belang is gebleken voor 
het Europese integratieproces. Het is een 
beleid met Europese toegevoegde waarde 
dat het streven naar modernisering en 
duurzame groei vergemakkelijkt en waaruit 
Europese solidariteit blijkt. 
Overeenkomstig de geest van de Verdragen 
vereisen deze kenmerken een Europees 
regionaal beleid dat op het gehele 
grondgebied van de EU ten uitvoer wordt 
gelegd en alle Europese regio's omvat;

1. benadrukt dat het cohesiebeleid dat is 
gericht op verkleining van de verschillen 
tussen de ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's en bevordering van het 
groeipotentieel om economische, sociale en 
territoriale cohesie tot stand te brengen, 
van fundamenteel belang is gebleken voor 
het Europese integratieproces. Het is een 
beleid met Europese toegevoegde waarde 
dat het streven naar modernisering en 
duurzame groei vergemakkelijkt en waaruit 
Europese solidariteit blijkt. 
Overeenkomstig de geest van de Verdragen 
vereisen deze kenmerken een Europees 
regionaal beleid dat op het gehele 
grondgebied van de EU ten uitvoer wordt 
gelegd en alle Europese regio's omvat, 
hetgeen de regio's tot een cruciale partner 
voor het welslagen van het beleid maakt;

Or. it
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Amendement 3
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de huidige opeenhoping 
van uitdagingen op lange en korte termijn 
waarmee de Europese Unie wordt 
geconfronteerd, de goedkeuring met zich 
meebrengt van een aangepaste Europa-
2020 strategie waarmee een kader kan 
worden gecreëerd dat gunstig is voor 
stabiele en duurzame economische groei en 
werkgelegenheidsschepping; benadrukt dat 
de uitvoering van het cohesiebeleid 
onontbeerlijk is voor het welslagen van 
deze strategie, aangezien dit altijd een 
onafhankelijke beleidsvorm blijft die een 
kader biedt voor het creëren van een sterke 
synergie tussen alle Europese 
beleidsvormen;

2. wijst erop dat de huidige opeenhoping 
van uitdagingen op lange en korte termijn 
waarmee de Europese Unie wordt 
geconfronteerd, de goedkeuring met zich 
meebrengt van een aangepaste Europa-
2020 strategie die is afgestemd op 
activiteiten op territoriaal en regionaal 
niveau en waarmee een kader kan worden 
gecreëerd dat gunstig is voor stabiele en 
duurzame economische groei en 
werkgelegenheidsschepping; benadrukt dat 
de uitvoering van het cohesiebeleid 
onontbeerlijk is voor het welslagen van 
deze strategie, aangezien dit altijd een 
onafhankelijke beleidsvorm blijft die een 
kader biedt voor het creëren van een sterke 
synergie tussen alle Europese 
beleidsvormen;

Or. it

Amendement 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de huidige opeenhoping 
van uitdagingen op lange en korte termijn 
waarmee de Europese Unie wordt 
geconfronteerd, de goedkeuring met zich 
meebrengt van een aangepaste Europa-
2020 strategie waarmee een kader kan 
worden gecreëerd dat gunstig is voor 
stabiele en duurzame economische groei en 
werkgelegenheidsschepping; benadrukt dat 
de uitvoering van het cohesiebeleid 
onontbeerlijk is voor het welslagen van 
deze strategie, aangezien dit altijd een 
onafhankelijk beleid blijft dat een kader 

2. wijst erop dat de huidige opeenhoping 
van uitdagingen op lange en korte termijn 
waarmee de Europese Unie wordt 
geconfronteerd, de goedkeuring met zich 
meebrengt van een aangepaste Europa-
2020 strategie waarmee een kader kan 
worden gecreëerd dat gunstig is voor 
stabiele en duurzame economische groei en 
werkgelegenheidsschepping om het hoofd 
te bieden aan de uitdagingen van de 
globalisering; benadrukt dat de uitvoering 
van het cohesiebeleid onontbeerlijk is voor 
het welslagen van deze strategie, aangezien 
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biedt voor het creëren van een sterke 
synergie tussen alle Europese 
beleidsvormen; benadrukt dat de uitvoering 
van het cohesiebeleid onontbeerlijk is voor 
het welslagen van deze strategie, aangezien 
dit altijd een onafhankelijke beleidsvorm 
blijft die een kader biedt voor het creëren 
van een sterke synergie tussen alle 
Europese beleidsvormen;

dit altijd een onafhankelijk beleid blijft dat 
een kader biedt voor het creëren van een 
sterke synergie tussen alle Europese 
beleidsvormen; benadrukt dat de uitvoering 
van het cohesiebeleid onontbeerlijk is voor 
het welslagen van deze strategie, aangezien 
dit altijd een onafhankelijke beleidsvorm 
blijft die een kader biedt voor het creëren 
van een sterke synergie tussen alle 
Europese beleidsvormen;

Or. ro

Amendement 5
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. herhaalt dat het concept 
economische, sociale en regionale 
ontwikkeling het mogelijk maakt rekening 
te houden met alle aspecten van een 
evenwichtige ontwikkeling, waaronder 
aspecten zoals het milieu, een sectoraal 
economisch evenwicht, het 
concurrentievermogen van regio's die de 
economische en territoriale basis van de 
Unie vormen en hun harmonische 
ontwikkeling;

Or. es

Amendement 6
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verwerpt elke poging tot renationalisatie 
van het beleid. Aangezien het huidige 
financiële kader een grote impact heeft op 
de regionale ontwikkeling, is het verder 
noodzakelijk dat bij de voorgestelde 
herziening van de EU-begroting en het 

3. verwerpt elke poging tot renationalisatie 
van het beleid. Aangezien het huidige 
financiële kader een grote impact heeft op 
de regionale en territoriale ontwikkeling, 
is het verder noodzakelijk dat bij de 
voorgestelde herziening van de EU-
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toekomstige financiële kader ten volle 
rekening wordt gehouden met de regionale 
dimensie. Een krachtig en goed 
gefinancierd Europees regionaal beleid is 
een conditio sine qua non voor de 
totstandbrenging van sociale, economische 
en territoriale samenhang;

begroting en het toekomstige financiële 
kader ten volle rekening wordt gehouden 
met de regionale dimensie. Een krachtig en 
goed gefinancierd Europees regionaal 
beleid is een conditio sine qua non voor de 
totstandbrenging van sociale, economische 
en territoriale samenhang;

Or. it

Amendement 7
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat territoriale samenhang 
overeenkomstig de bepalingen van het 
Verdrag van Lissabon een gerichte aanpak 
van de territoriale ontwikkeling impliceert, 
zodat wordt gezorgd voor een 
polycentrische ontwikkeling door het 
creëren van synergie en het voorkomen van 
de sectorale spreiding van de middelen 
voor het regionaal beleid. Daartoe moet 
ook sprake zijn van voldoende flexibiliteit 
om ruimte te bieden voor regionale 
specificiteiten en achterstandsregio's te 
steunen in hun streven om hun 
sociaaleconomische problemen het hoofd 
te bieden. Voor ultraperifere regio's, 
grensgebieden, regio's met specifieke 
geografische kenmerken en andere regio's 
met bijzondere ontwikkelingsproblemen 
moeten speciale bepalingen blijven gelden;

4. wijst erop dat territoriale samenhang 
overeenkomstig de bepalingen van het 
Verdrag van Lissabon een gerichte aanpak 
van de territoriale ontwikkeling impliceert, 
zodat wordt gezorgd voor een 
polycentrische ontwikkeling door het 
creëren van synergie en het voorkomen van 
de sectorale spreiding van de middelen 
voor het regionaal beleid. Daartoe moet 
ook sprake zijn van voldoende flexibiliteit 
om ruimte te bieden voor regionale 
specificiteiten en achterstandsregio's of 
regio's met langetermijnproblemen wat 
concurrentievermogen betreft te steunen 
in hun streven om hun sociaaleconomische 
problemen het hoofd te bieden. Voor 
ultraperifere regio's, grensgebieden, regio's 
met specifieke geografische kenmerken 
zoals eilanden, berggebieden en regio's 
met een geringe bevolkingsdichtheid en 
andere regio's met bijzondere 
ontwikkelingsproblemen moeten speciale 
bepalingen blijven gelden;

Or. es

Amendement 8
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat territoriale samenhang 
overeenkomstig de bepalingen van het 
Verdrag van Lissabon een gerichte aanpak 
van de territoriale ontwikkeling impliceert, 
zodat wordt gezorgd voor een 
polycentrische ontwikkeling door het 
creëren van synergie en het voorkomen van 
de sectorale spreiding van de middelen 
voor het regionaal beleid. Daartoe moet 
ook sprake zijn van voldoende flexibiliteit 
om ruimte te bieden voor regionale 
specificiteiten en achterstandsregio's te 
steunen in hun streven om hun 
sociaaleconomische problemen het hoofd 
te bieden. Voor ultraperifere regio's, 
grensgebieden, regio's met specifieke 
geografische kenmerken en andere regio's 
met bijzondere ontwikkelingsproblemen 
moeten speciale bepalingen blijven gelden;

4. wijst erop dat territoriale samenhang 
overeenkomstig de bepalingen van het 
Verdrag van Lissabon een gerichte aanpak 
van de territoriale ontwikkeling impliceert, 
zodat wordt gezorgd voor een 
polycentrische ontwikkeling door het 
creëren van synergie met plaatselijke 
economische en sociale activiteiten en het 
voorkomen van de sectorale spreiding van 
de middelen voor het regionaal beleid. 
Daartoe moet ook sprake zijn van 
voldoende flexibiliteit om ruimte te bieden 
voor regionale specificiteiten en 
achterstandsregio's te steunen in hun 
streven om hun sociaaleconomische 
problemen het hoofd te bieden. Voor 
ultraperifere regio's, grensgebieden, regio's 
met specifieke geografische kenmerken en 
andere regio's met bijzondere 
ontwikkelingsproblemen moeten speciale 
bepalingen blijven gelden;

Or. it

Amendement 9
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept de noodzaak gebruik te 
maken van ervaringen uit het verleden, 
voorbeelden van goede praktijken en 
succesvolle eerdere communautaire 
initiatieven met het oog op een meer 
gerichte benadering van de stedelijke 
dimensie van het cohesiebeleid; benadrukt 
verder dat steden een dynamische rol 
spelen bij de economische ontwikkeling 
van de regio's en een positieve 
economische stimulans voor de 
omliggende plattelandsgebieden zijn. In de 
komende programmeringsperiode moeten 
daarom financiële middelen worden 
uitgetrokken voor investeringen in 

5. onderstreept de noodzaak gebruik te 
maken van ervaringen uit het verleden, 
voorbeelden van goede praktijken en 
succesvolle eerdere communautaire 
initiatieven met het oog op een meer 
gerichte benadering van de stedelijke 
dimensie van het cohesiebeleid; benadrukt 
verder dat steden, middelgrote gemeenten 
en stedelijke en territoriale agglomeraties 
die in staat zijn tot interactie met elkaar 
en met hun omgeving een dynamische rol 
spelen bij de economische ontwikkeling 
van de regio's en een positieve 
economische stimulans voor de 
omliggende plattelandsgebieden zijn. In de 
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stedelijke en voorstedelijke projecten. Het 
gebruik van een geschikt instrument moet 
worden overwogen om deze doelstellingen 
te verwezenlijken;

komende programmeringsperiode moeten 
daarom financiële middelen worden 
uitgetrokken voor investeringen in 
stedelijke en voorstedelijke projecten. Het 
gebruik van een geschikt instrument moet 
worden overwogen om deze doelstellingen 
te verwezenlijken;

Or. es

Amendement 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept de noodzaak gebruik te 
maken van ervaringen uit het verleden, 
voorbeelden van goede praktijken en 
succesvolle eerdere communautaire 
initiatieven met het oog op een meer 
gerichte benadering van de stedelijke 
dimensie van het cohesiebeleid;benadrukt 
verder dat steden een dynamische rol 
spelen bij de economische ontwikkeling 
van de regio's en een positieve 
economische stimulans voor de 
omliggende plattelandsgebieden zijn.In de 
komende programmeringsperiode moeten 
daarom financiële middelen worden 
uitgetrokken voor investeringen in 
stedelijke en voorstedelijke projecten. Het 
gebruik van een geschikt instrument moet 
worden overwogen om deze doelstellingen 
te verwezenlijken.

5. onderstreept de noodzaak gebruik te 
maken van ervaringen uit het verleden, 
voorbeelden van goede praktijken en 
succesvolle eerdere communautaire 
initiatieven met het oog op een meer 
gerichte benadering van de stedelijke 
dimensie van het cohesiebeleid; benadrukt 
verder dat steden een dynamische rol 
spelen bij de economische ontwikkeling 
van de regio's en een positieve 
economische stimulans voor de 
omliggende plattelandsgebieden zijn. In de 
komende programmeringsperiode moeten 
daarom financiële middelen worden 
uitgetrokken voor investeringen in 
stedelijke en voorstedelijke projecten. Het 
gebruik van een geschikt instrument dat is 
aangepast aan het specifieke karakter en 
de omvang van de betreffende gemeenten 
moet worden overwogen om deze 
doelstellingen te verwezenlijken;

Or. ro

Amendement 11
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat governance op 
verschillende niveaus een van de 
grondbeginselen van het cohesiebeleid is 
en van fundamenteel belang is om de 
kwaliteit van het besluitvormingsproces, de 
strategische planning en de 
verwezenlijking van de doelstellingen te 
waarborgen; is dan ook van mening dat in 
de toekomst een geïntegreerde benadering 
van de beleidsvoering verplicht moet zijn. 
Is verder van mening dat het 
subsidiariteitsbeginsel in zijn versterkte en 
uitgebreide vorm als omschreven in het 
VWEU alsook een beter gedefinieerd 
partnerschapsbeginsel en transparantie 
essentiële elementen zijn voor de correcte 
uitvoering van alle beleidsvormen van de 
EU en dienovereenkomstig moeten worden 
versterkt;

6. benadrukt dat governance op 
verschillende niveaus, rechtstreeks 
verbonden via strategische coördinatie 
van bovenaf door de EU-instellingen, een 
van de grondbeginselen van het 
cohesiebeleid is en van fundamenteel 
belang is om de kwaliteit van het 
besluitvormingsproces, de strategische 
planning en de verwezenlijking van de 
doelstellingen te waarborgen; is dan ook 
van mening dat in de toekomst een 
geïntegreerde benadering van de 
beleidsvoering verplicht moet zijn. Is 
verder van mening dat het 
subsidiariteitsbeginsel in zijn versterkte en 
uitgebreide vorm als omschreven in het 
VWEU alsook een beter gedefinieerd 
partnerschapsbeginsel en transparantie 
essentiële elementen zijn voor de correcte 
uitvoering van alle beleidsvormen van de 
EU en dienovereenkomstig moeten worden 
versterkt;

Or. es

Amendement 12
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de basisopzet van de 
huidige doelstellingen gehandhaafd moet 
blijven en dat de territoriale samenwerking, 
die een duidelijke Europese toegevoegde 
waarde heeft, verbeterd moet worden. 
Andere maatregelen, waaronder oormerken 
en goede praktijken, moeten worden 
beoordeeld en gemeenschappelijke 
problemen moeten worden vastgesteld en 
opgelost. Het vaststellen van gezamenlijke 
doelstellingen en het rationeel gebruik van 
gedeelde financiële middelen kunnen tot 
deze maatregelen behoren. De uitgaven 
moeten worden geconcentreerd op 

7. is van mening dat de basisopzet van de 
huidige doelstellingen gehandhaafd moet 
blijven en dat de territoriale samenwerking, 
die een duidelijke Europese toegevoegde 
waarde heeft, verbeterd moet worden. 
Andere maatregelen, waaronder oormerken 
en goede praktijken, moeten worden 
beoordeeld en gemeenschappelijke 
problemen moeten worden vastgesteld en 
opgelost. Het vaststellen van gezamenlijke 
doelstellingen en het rationeel gebruik van 
gedeelde financiële middelen kunnen tot 
deze maatregelen behoren. De uitgaven 
moeten worden geconcentreerd op 
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kernprioriteiten die een Europese 
toegevoegde waarde vertegenwoordigen;

kernprioriteiten die een Europese 
toegevoegde waarde vertegenwoordigen; 
benadrukt dat het van belang is ervoor te 
zorgen dat aan de resultaten van het 
programma dezelfde prioriteit wordt 
toegekend als aan de financiële controle;

Or. en

Amendement 13
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wenst dat het cohesiebeleid na 2013 qua 
opzet een eenvoudige, eerlijke en 
transparante overgangsregeling biedt 
waarin rekening wordt gehouden met 
eerdere ervaringen en met de laatste trends 
wat betreft de sociale en economische 
situatie in de betrokken regio's en op basis 
waarvan de regio's kunnen voortgaan op 
de weg naar groei en ontwikkeling;

8. wenst dat het cohesiebeleid na 2013 qua 
opzet een eenvoudige, eerlijke en 
transparante overgangsregeling biedt
waarin rekening wordt gehouden met de 
behaalde resultaten, de lopende projecten, 
eerdere ervaringen en met de laatste trends 
wat betreft de sociale en economische 
situatie in de betrokken regio's;

Or. it

Amendement 14
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat het in het 
gezamenlijk belang van de lidstaten is na 
de publicatie van de strategische 
richtsnoeren en vóór de publicatie van de 
ontwerpwetgeving voor de periode na 
2013 een uitvoerige, gedetailleerde en 
officiële discussie van deskundigen te 
houden over de bepalingen van de 
verordening;

Or. hu
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Amendement 15
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. wijst erop dat, alvorens de huidige 
uitvoeringsstructuur - het beheers- en 
controlesysteem - wordt gewijzigd, er in 
ieder geval een uitvoerige evaluatie van de 
werking van het systeem moet 
plaatsvinden alsook een diepgaande 
analyse van de wijzigingen;

Or. hu

Amendement 16
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven om te 
bepalen welke regio's in het kader van het 
regionaal beleid voor steun in aanmerking 
komen, waarbij voor nationale autoriteiten 
ruimte wordt gelaten om op het passende 
besluitvormingsniveau andere indicatoren 
te hanteren die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van regio's of steden;

9. is van mening dat het bbp een van de
belangrijkste criteria moet blijven om te 
bepalen welke regio's in het kader van het 
regionaal beleid voor steun in aanmerking 
komen, maar moet worden aangevuld met 
andere indicatoren om vast te stellen wat 
de kwetsbaarste regio's zijn, waarbij 
rekening moet worden gehouden met 
sociale en ecologische aspecten en met 
name met toekomstige uitdagingen voor 
de regionale ontwikkeling, aangezien het 
bbp geen nauwkeurig beeld van de 
regionale ontwikkeling kan geven omdat
relevante factoren zoals 
inkomensverschillen en werkloosheid 
buiten beeld blijven; herinnert eraan dat 
voor nationale autoriteiten ruimte wordt 
gelaten om op het passende 
besluitvormingsniveau andere indicatoren
voor de uitvoering, het toezicht en de 
evaluatie te hanteren die rekening houden 
met de specifieke kenmerken van regio's of 
steden;



PE448.816v01-00 12/17 AM\830232NL.doc

NL

Or. en

Amendement 17
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven om te 
bepalen welke regio's in het kader van het 
regionaal beleid voor steun in aanmerking 
komen, waarbij voor nationale autoriteiten
ruimte wordt gelaten om op het passende 
besluitvormingsniveau andere indicatoren 
te hanteren die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van regio's of steden;

9. is van mening dat het bbp een relevant 
en belangrijk criterium kan blijven om te 
bepalen welke regio's in het kader van het 
regionaal beleid voor steun in aanmerking 
komen, waarbij tevens naar behoren 
rekening wordt gehouden met 
corrigerende factoren van sociale en 
regionale aard en waarbij voor nationale 
autoriteiten ruimte wordt gelaten om op het 
passende besluitvormingsniveau andere 
indicatoren te hanteren die rekening 
houden met de specifieke kenmerken van 
regio's of steden;

Or. es

Amendement 18
Patrice Tirolien, Catherine Grèze, Elie Hoarau, Seán Kelly, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven om te 
bepalen welke regio's in het kader van het 
regionaal beleid voor steun in aanmerking 
komen, waarbij voor nationale autoriteiten 
ruimte wordt gelaten om op het passende 
besluitvormingsniveau andere indicatoren 
te hanteren die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van regio's of steden;

9. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven om te 
bepalen welke regio's in het kader van het 
regionaal beleid voor steun in aanmerking 
komen, terwijl andere meetbare 
indicatoren kunnen worden toegevoegd 
als deze relevant blijken te zijn, en waarbij 
voor nationale autoriteiten ruimte wordt 
gelaten om op het passende 
besluitvormingsniveau andere indicatoren 
te hanteren die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van regio's of steden;

Or. en
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Amendement 19
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat het Europees Sociaal 
Fonds integraal deel van het 
cohesiebeleid moet blijven uitmaken;

Schrappen

Or. en

Amendement 20
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier, Thomas Mann, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat het Europees Sociaal 
Fonds integraal deel van het 
cohesiebeleid moet blijven uitmaken;

Schrappen

Or. en

Amendement 21
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier, Thomas Mann, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat het Europees Sociaal 
Fonds integraal deel van het cohesiebeleid 
moet blijven uitmaken;

10. benadrukt dat het Europees Sociaal 
Fonds zijn rol als aanvulling op andere 
Structuurfondsen moet behouden en 
verzoekt de Commissie te zorgen voor een 
duidelijk kader om een grote mate van 
synergie tussen alle Fondsen te creëren; 
wijst er met klem op dat het ESF meer 
transparantie nodig heeft voor de 
toewijzing van de fondsen om werkelijke 
zichtbaarheid van de EU ten gunste van 
de werkgelegenheid te waarborgen;

Or. en
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Amendement 22
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat het Europees Sociaal 
Fonds integraal deel van het cohesiebeleid
moet blijven uitmaken;

10. benadrukt dat het Europees Sociaal 
Fonds binnen het kader moet blijven van 
de verordening inzake algemene 
bepalingen voor de fondsen in het kader 
van het cohesiebeleid, maar zijn eigen 
regels nodig heeft;

Or. en

Amendement 23
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat het Europees Sociaal 
Fonds integraal deel van het cohesiebeleid 
moet blijven uitmaken;

10. benadrukt dat het Europees Sociaal 
Fonds integraal deel van het cohesiebeleid 
moet blijven uitmaken en zich moet blijven 
richten op het ontwikkelen en verlenen 
van steun voor de beroepsopleiding als 
een strategisch middel om de 
werkgelegenheidsproblematiek tot een 
oplossing te brengen;

Or. it

Amendement 24
János Áder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verlangt dat het cohesiebeleid en het 
uitvoeringssysteem meer resultaatgericht, 
doelmatiger en doeltreffender worden en 
een optimaal evenwicht bieden tussen 
kwaliteit van de prestatie en financiële 
controle; wijst erop dat dit aanzienlijke 

12. verlangt dat het cohesiebeleid en het 
uitvoeringssysteem meer resultaatgericht, 
doelmatiger en doeltreffender worden en 
een optimaal evenwicht bieden tussen 
kwaliteit van de prestatie en financiële 
controle; wijst erop dat dit aanzienlijke 
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verbeteringen in de toezicht- en 
evaluatiesystemen vereist alsook meer 
doelmatigheid wat administratieve 
capaciteit en beperking van het 
foutenpercentage betreft en de vaststelling 
van objectieve en meetbare indicatoren die 
in de hele EU vergelijkbaar zijn;

verbeteringen in de toezicht- en 
evaluatiesystemen vereist alsook meer 
doelmatigheid wat administratieve 
capaciteit en beperking van het 
foutenpercentage betreft en de vaststelling 
van objectieve en meetbare indicatoren die 
in de hele EU vergelijkbaar zijn; 
benadrukt dat een veel duidelijker 
onderscheid moet worden gemaakt tussen 
onregelmatigheden, fraude en 
foutenpercentages;

Or. en

Amendement 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. deelt de mening dat de 
vereenvoudiging van de beleidsvoering 
moet worden voortgezet en gepaard dient 
te gaan met de vereenvoudiging van de 
nationale en regionale procedures; 
benadrukt in dit verband dat het juiste 
evenwicht moet worden gevonden tussen 
eenvoudige procedures en doelmatigheid 
en goed financieel beheer. Het 
cohesiebeleid moet daarom een 
gebruikersvriendelijk beleid worden dat 
beter zichtbaar is;

13. dringt erop aan dat de 
vereenvoudiging van de uitvoering van het 
cohesiebeleid wordt voortgezet en gepaard 
gaat met de vereenvoudiging van de 
nationale en regionale procedures; 
benadrukt in dit verband dat het juiste 
evenwicht moet worden gevonden tussen 
eenvoudige procedures en doelmatigheid 
en goed financieel beheer. Het 
cohesiebeleid moet een 
gebruikersvriendelijk beleid worden dat 
beter zichtbaar is en een passend kader 
biedt om de verschillen qua regionale 
ontwikkeling op Europees niveau te 
verkleinen;

Or. ro

Amendement 26
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. moedigt het gebruik van financiële 14. moedigt het gebruik van financiële 
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instrumenten aan alsmede het gebruik van 
"revolving funds" en globale subsidies, en 
dringt aan op vereenvoudiging van de 
toegang tot risicokapitaal en microkrediet. 
De lidstaten dienen meer gebruik te maken 
van de beschikbare technische 
bijstandsmiddelen om de capaciteit van de 
plaatselijke en regionale autoriteiten en 
andere belanghebbenden, met name ngo's 
en kmo's, te verbeteren;

instrumenten aan alsmede het gebruik van 
"revolving funds" en globale subsidies, en 
dringt aan op vereenvoudiging van de 
toegang tot risicokapitaal en microkrediet, 
strategische instrumenten om het 
ondernemerschap en het 
concurrentievermogen van kmo's in de 
EU te bevorderen. De lidstaten dienen 
meer gebruik te maken van de beschikbare 
technische bijstandsmiddelen om de 
capaciteit van de plaatselijke en regionale 
autoriteiten en andere belanghebbenden, 
met name ngo's en kmo's, te verbeteren;

Or. it

Amendement 27
János Áder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. moedigt het gebruik van financiële 
instrumenten aan alsmede het gebruik van 
"revolving funds" en globale subsidies, en 
dringt aan op vereenvoudiging van de 
toegang tot risicokapitaal en microkrediet. 
De lidstaten dienen meer gebruik te maken 
van de beschikbare technische 
bijstandsmiddelen om de capaciteit van de 
plaatselijke en regionale autoriteiten en 
andere belanghebbenden, met name ngo's 
en kmo's, te verbeteren;

14. moedigt het gebruik van financiële 
instrumenten aan alsmede het gebruik van 
"revolving funds", het verder zoeken naar 
mogelijkheden op het gebied van 
financiële instrumentering met als doel 
het hefboomeffect en de impact van het 
cohesiebeleid te vergroten, alsook het 
gebruik van globale subsidies, en dringt 
aan op vereenvoudiging van de toegang tot 
risicokapitaal en microkrediet. De lidstaten 
dienen meer gebruik te maken van de 
beschikbare technische bijstandsmiddelen 
om de capaciteit van de plaatselijke en 
regionale autoriteiten en andere 
belanghebbenden, met name ngo's en 
kmo's, te verbeteren;

Or. en

Amendement 28
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat het regionale 
ontwikkelingsbeleid centraal staat in de 
economische, sociale en territoriale 
ontwikkeling van de EU en daarom een 
formele ministeriële structuur als politiek
platform verdient. De rol van de 
Commissie bij het beheer en de 
ontwikkeling van het beleid moet eveneens 
worden versterkt;

15. is van mening dat het regionale 
ontwikkelingsbeleid centraal staat in de 
economische, sociale en territoriale 
ontwikkeling van de EU en daarom een 
passend platform voor het beheer verdient. 
De rol van de Commissie bij het beheer en 
de ontwikkeling van het beleid moet 
eveneens worden versterkt;

Or. it


