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Amendement 1
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien op Verordening (EG) nr. 
1828/2006 van de Commissie van 8 
december 2006 tot vaststelling van 
uitvoeringsbepalingen van Verordening 
(EG) nr. 1083/2006 van de Raad 
houdende algemene bepalingen inzake 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds en het Cohesiefonds, en van 
Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, met name artikel 
7,

Or. en

Amendement 2
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Ontwerpresolutie
Visum 5 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien Verordening (EG) Nr. 397/2009 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 6 mei 2009 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1080/2006 
betreffende het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling met betrekking 
tot de subsidiabiliteit van investeringen in 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie op het vlak van huisvesting,

Or. en
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Amendement 3
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Ontwerpresolutie
Visum 5 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien Verordening (EU) Nr. 437/2010 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 19 mei 2010 tot wijziging van 
Verordening nr. 1080/2006 betreffende 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling met betrekking tot de 
subsidiabiliteit van huisvesting voor 
gemarginaliseerde gemeenschappen,

Or. en

Amendement 4
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Visum 11 

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
betreffende het strategisch verslag 2010 
van de Commissie over de uitvoering van 
de programma's in het kader van het 
cohesiebeleid die op 14 juni 2010 zijn 
aangenomen door de Raad Buitenlandse
Zaken,

– gezien de conclusies van de Raad 
betreffende het strategisch verslag 2010 
van de Commissie over de uitvoering van 
de programma's in het kader van het 
cohesiebeleid die op 14 juni 2010 zijn 
aangenomen door de Raad Algemene
Zaken,

Or. en

Amendement 5
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het advies van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité van 14 
juli 2010 over "Het bevorderen van een 
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doelmatige samenwerking bij het beheer 
van de programma's van het cohesiebeleid 
op basis van goede praktijken in de 
periode 2007-2013" (ECO/258),

Or. en

Amendement 6
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Ontwerpresolutie
Visum 12 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het interne werkdocument van de 
Commissie met als titel "Regions 2020 -
an Assessment of Future Challenges for 
EU Regions" (SEC(2008)2868),

Or. en

Amendement 7
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Ontwerpresolutie
Visum 12 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
"Bijdrage van het regionaal beleid aan 
duurzame groei in het kader van de 
Europa 2020-strategie" 
(COM(2011)0017),

Or. en

Amendement 8
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de Commissie 
regionale ontwikkeling over de 
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totstandbrenging van werkelijke 
territoriale, sociale en economische 
cohesie binnen de Europese Unie: een 
conditio sine qua non voor een mondiaal 
concurrentievermogen? (A7-0309/2010),

Or. ro

Amendement 9
Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in artikel 174 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie wordt bepaald dat de Unie 
haar optreden gericht op de versterking van 
de economische, sociale en territoriale 
samenhang ontwikkelt en vervolgt,

A. overwegende dat in artikel 174 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie wordt bepaald dat de Unie 
haar optreden gericht op de versterking van 
de economische, sociale en territoriale 
samenhang ontwikkelt en vervolgt, en de 
Unie zich in het bijzonder ten doel stelt de 
verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de 
onderscheiden regio's en de achterstand 
van de minst begunstigde regio's, zoals de 
plattelandsgebieden, de regio's die een 
industriële overgang doormaken, en de 
regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, te verkleinen,

Or. en

Amendement 10
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in artikel 174 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie wordt bepaald dat de Unie 
haar optreden gericht op de versterking van 
de economische, sociale en territoriale 

A. overwegende dat in artikel 174 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie wordt bepaald dat de Unie 
haar optreden gericht op de versterking van 
de economische, sociale en territoriale 
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samenhang ontwikkelt en vervolgt, samenhang ontwikkelt en vervolgt,
rekening houdend met de EU 2020-
strategie om een slimme, duurzame en 
inclusieve economie te worden,

Or. en

Amendement 11
Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de strategische 
dimensie van het cohesiebeleid die zorgt 
voor consistentie met de prioriteiten van de 
Europese Unie wordt verschaft en 
benadrukt met Verordening (EG) nr. 
1083/2006 van de Raad (hierna "de 
algemene verordening" genoemd), de 
strategische richtsnoeren van de 
Commissie inzake cohesie (hierna "de 
strategische richtsnoeren" genoemd), het 
nationale strategische referentiekader 
(NSRK) en de operationele programma's 
(OP),

B. overwegende dat de strategische 
dimensie van het cohesiebeleid die zorgt 
voor consistentie met de prioriteiten van de 
Europese Unie - van Europa en de 
Europese regio's aantrekkelijkere plekken 
om in te investeren en te werken maken, 
kennis en innovatie verbeteren met het 
oog op groei en meer en betere banen 
creëren – wordt verschaft en benadrukt 
met Verordening (EG) nr. 1083/2006 
(hierna "de algemene verordening" 
genoemd), de strategische richtsnoeren van 
de Commissie inzake cohesie (hierna "de 
strategische richtsnoeren" genoemd), het 
nationale strategische referentiekader 
(NSRK) en de operationele programma's 
(OP),

Or. en

Amendement 12
Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de strategische 
verslagen een nieuw facet van het 
cohesiebeleid vormen, dat bij de algemene 
verordening in de huidige 
programmeringsperiode werd ingevoerd als 

C. overwegende dat de strategische 
verslagen een nieuw instrument van het 
cohesiebeleid vormen, dat bij de algemene 
verordening in de huidige 
programmeringsperiode werd ingevoerd als 
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instrument voor het beoordelen van de 
uitvoering van de strategische richtsnoeren, 
met als doel het strategisch gehalte te 
verhogen en voor meer transparantie en 
verantwoording te zorgen,

instrument voor het beoordelen van de 
uitvoering van de strategische richtsnoeren, 
met als doel het strategisch gehalte te 
verhogen en voor meer transparantie en 
verantwoording te zorgen, en overwegende 
dat uit de ingewonnen informatie en 
opgedane ervaringen voor de planning 
van de volgende steunperiode geleerd zou 
moeten worden,

Or. de

Amendement 13
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat "Lissabon-
earmarking" het proces is waarbij 
onderdelen van de 86 prioritaire EU-
thema's als specifieke prioriteiten van de 
Lissabon-agenda voor groei en 
werkgelegenheid werden aangemerkt en 
dat er voor de onder de 
convergentiedoelstelling vallende regio's 
47 prioritaire thema's een earmark hadden 
gekregen, terwijl voor de regio's van de 
doelstelling "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" slechts 33 prioritaire 
thema's werden vastgesteld,

D. overwegende dat "Lissabon-
earmarking" het proces is waarbij 
onderdelen van de 86 overeengekomen 
uitgavencategorieën als specifieke 
prioriteiten van de Lissabon-agenda voor 
groei en werkgelegenheid werden 
aangemerkt en dat er voor de onder de 
convergentiedoelstelling vallende regio's 
47 uitgavencategorieën een earmark 
hadden gekregen, terwijl voor de regio's 
van de doelstelling "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" slechts 33 
uitgavencategorieën werden vastgesteld,

Or. en

Amendement 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de realisatie van 
territoriale cohesie in de stedelijk-
landelijke dimensie een van de grootste 
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uitdagingen zal zijn, tegen de achtergrond 
van de uitwerkingsvoorstellen van een 
ambitieuze stedelijke agenda zoals deze 
wordt vermeldt in de conclusies van het 
vijfde verslag over de economische, 
sociale en territoriale samenhang: de 
toekomst van het cohesiebeleid, aangezien 
economische en sociale ontwikkeling 
noodzakelijk is voor alle burgers, 
ongeacht waar zij wonen,

Or. ro

Amendement 15
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat globalisering, 
demografische verandering, 
klimaatverandering en 
energiegerelateerde zaken zijn 
aangemerkt als belangrijke uitdagingen 
die dringend moeten worden aangepakt 
om een negatieve uitwerking op regionale 
ontwikkeling te voorkomen,

Or. en

Amendement 16
Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de lidstaten tijdens 
het verzamelen van de gegevens onder 
invloed stonden van de economische crisis 
en enkele lidstaten aan het begin van de 
steunperiode te kampen hadden met 
aanloopproblemen, bestaat de hoop dat 
uit het toekomstige Strategieverslag 2010 
nog gegevens met meer zeggingskracht 
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zullen voortkomen,

Or. de

Amendement 17
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. aangezien het cohesiebeleid 
bepalend is voor de groei van het 
concurrentievermogen, door het 
ondersteunen van de specifieke 
kenmerken van de regio´s conform hun 
ontwikkelingsniveau en vastgestelde 
prioriteiten,

Or. ro

Amendement 18
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. feliciteert de lidstaten met de 
inspanningen die zij zich getroost hebben 
om voor het eerst hun nationale 
strategische verslagen op te stellen, die een 
waardevolle bron van informatie over de 
uitvoering zijn gebleken;

1. feliciteert de lidstaten met de 
inspanningen die zij zich getroost hebben 
om voor het eerst hun nationale 
strategische verslagen op te stellen, die een 
bron van informatie over de uitvoering zijn 
gebleken;

Or. en

Amendement 19
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt het feit dat de Commissie 
geen informatie heeft verstrekt over de 
tenuitvoerlegging van horizontale 
doelstellingen zoals duurzame 
ontwikkeling en gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 20
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat bij het opmaken van 
vergelijkende analyses rekening moet 
worden gehouden met het feit dat vijf 
lidstaten hun gegevens na de streefdatum 
hebben berekend en één lidstaat vóór die 
datum; is van mening dat het beter is de 
door elke afzonderlijke lidstaat geboekte 
vooruitgang af te zetten tegen het EU-
gemiddelde;

2. wijst erop dat bij het opmaken van 
vergelijkende analyses rekening moet 
worden gehouden met het feit dat vijf 
lidstaten hun gegevens na de streefdatum 
hebben berekend en één lidstaat vóór die 
datum; is van mening dat het beter is de 
door elke afzonderlijke lidstaat geboekte 
vooruitgang af te zetten tegen het EU-
gemiddelde; benadrukt verder dat alle 
lidstaten nadrukkelijk gevraagd moeten 
worden in de toekomst hun gegevens op 
dezelfde uiterste datum in te dienen;

Or. de

Amendement 21
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat transparantie bij de 
toewijzing van middelen de juiste 
uitvoering ervan ten goede komt en een 
essentiële voorwaarde vormt voor het 
verwezenlijken van de algemene 
cohesiebeleidsdoelstellingen, en dat die 

3. is van mening dat transparantie bij de 
toewijzing van middelen de juiste 
uitvoering ervan ten goede komt en een 
essentiële voorwaarde vormt voor het 
verwezenlijken van de algemene 
cohesiebeleidsdoelstellingen, en dat die 
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transparantie dus moet worden vergroot; 
meent dat de opstelling van communautaire 
strategische richtsnoeren en de invoering 
van de strategische verslagen als nieuw 
instrument hebben bijgedragen tot meer 
verantwoordingsplicht bij het vaststellen 
van beleidsdoelstellingen;

transparantie dus moet worden vergroot; is 
van mening dat het bekendmaken van de 
lijst met begunstigden een efficiënt 
gereedschap voor tenuitvoerlegging is dat 
gecontinueerd moet worden, terwijl goed 
bestuur via coherentie met 
communautaire prioriteiten 
onderschreven moet worden; meent dat de 
opstelling van communautaire strategische 
richtsnoeren en de invoering van de 
strategische verslagen als nieuw instrument 
hebben bijgedragen tot meer 
verantwoordingsplicht bij het vaststellen 
van beleidsdoelstellingen;

Or. en

Amendement 22
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat transparantie bij de 
toewijzing van middelen de juiste 
uitvoering ervan ten goede komt en een 
essentiële voorwaarde vormt voor het 
verwezenlijken van de algemene 
cohesiebeleidsdoelstellingen, en dat die 
transparantie dus moet worden vergroot; 
meent dat de opstelling van communautaire 
strategische richtsnoeren en de invoering 
van de strategische verslagen als nieuw 
instrument hebben bijgedragen tot meer 
verantwoordingsplicht bij het vaststellen 
van beleidsdoelstellingen;

3. is van mening dat transparantie bij de 
toewijzing van middelen de juiste 
uitvoering ervan ten goede komt en een 
essentiële voorwaarde vormt voor het 
verwezenlijken van de algemene 
cohesiebeleidsdoelstellingen, en dat die 
transparantie dus moet worden vergroot; 
meent dat de opstelling van communautaire 
strategische richtsnoeren en de invoering 
van de strategische verslagen als nieuw 
instrument hebben bijgedragen tot meer 
verantwoordingsplicht bij het vaststellen 
van beleidsdoelstellingen; dringt aan op 
grotere transparantie in alle 
financieringsfasen van de projecten die 
met een bijdrage vanuit het cohesiebeleid 
worden gerealiseerd;

Or. ro
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Amendement 23
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst echter op het belang van 
grotere flexibiliteit in de regelgeving 
inzake de structuurfondsen, waar het gaat 
om de subsidiabiliteitscriteria, de 
vaststelling van criteria voor de toewijzing 
van middelen, de betreffende 
medefinancieringspercentages en de 
actiegebieden, teneinde daadwerkelijk een 
resultaatgericht pact tot stand te brengen 
tussen de verschillende niveaus: de 
Commissie, de lidstaten en de regio’s;

Or. pt

Amendement 24
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert met voldoening dat volgens 
de verslagen 63 miljard euro aan projecten 
met een Lissabon-earmark is toegewezen 
en dat de projectselectie in het kader van 
die projecten even snel of iets sneller 
verloopt dan de selectie voor andere acties;

5. constateert dat volgens de verslagen 63 
miljard euro aan projecten met een 
Lissabon-earmark is toegewezen en dat de 
projectselectie in het kader van die 
projecten even snel of iets sneller verloopt 
dan de selectie voor andere acties;

Or. en

Amendement 25
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert met voldoening dat volgens 5. spreekt nogmaals waardering uit voor 
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de verslagen 63 miljard euro aan projecten 
met een Lissabon-earmark is toegewezen 
en dat de projectselectie in het kader van 
die projecten even snel of iets sneller
verloopt dan de selectie voor andere acties;

de nationale inspanningen die hebben 
geleid tot een gemiddelde toerekening van 
uitgaven voor het realiseren van de 
Lissabon-agenda van 65% van de 
beschikbare fondsen in de onder de 
convergentiedoelstelling vallende regio's 
en 82% in de regio's die vallen onder de 
doelstelling "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid", hetgeen hoger is dan 
de oorspronkelijk gevraagde niveaus; 
constateert met voldoening dat volgens de 
verslagen 63 miljard euro aan projecten 
met een Lissabon-earmark is toegewezen 
en dat de projectselectie in het kader van 
die projecten even snel of iets sneller 
verloopt dan de selectie voor andere acties;

Or. en

Amendement 26
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert met voldoening dat volgens 
de verslagen 63 miljard euro aan projecten 
met een Lissabon-earmark is toegewezen 
en dat de projectselectie in het kader van 
die projecten even snel of iets sneller 
verloopt dan de selectie voor andere acties;

5. constateert met voldoening dat volgens 
de verslagen 63 miljard euro aan projecten 
met een Lissabon-earmark is toegewezen 
en dat de projectselectie in het kader van 
die projecten even snel of iets sneller 
verloopt dan de selectie voor andere acties
en spoort de lidstaten daarom aan om ook 
in de toekomst geld te oormerken voor 
projecten die de mededingingsstrategie 
ondersteunen;

Or. fi

Amendement 27
Eva-Britt Svensson namens de Commissie FEMM
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst op de rol van het Europees 
Sociaal Fonds zoals deze in nationale 
verslagen wordt genoemd; verzoekt de 
lidstaten om een effectieve 
tenuitvoerlegging van de geselecteerde 
projecten en om het waarborgen van de 
noodzakelijke cofinanciering voor 
projecten die gericht zijn op het 
ondersteunen van gelijke toegang tot 
onderwijs en opleidingen, aangepast aan 
de behoeften van vrouwen wat betreft het 
met elkaar in overeenstemming brengen 
van werk en gezinsleven;

Or. en

Amendement 28
Eva-Britt Svensson namens de Commissie FEMM
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. verzoekt de lidstaten voortgang te 
verwezenlijken op het gebied van de 
tenuitvoerlegging van gecofinancierde 
maatregelen en activiteiten die erop 
gericht zijn de arbeidsmarkten op 
regionaal niveau te ondersteunen door het 
verminderen van genderspecifieke 
segregatie en ongelijkheid, zoals de 
loonkloof en de ondervertegenwoordiging 
op besluitvormingsposities, door het 
mogelijk te maken het werk en het 
gezinsleven op elkaar af te stemmen en 
door omzetting van onzekere banen in 
werk met rechten te stimuleren, gezien het 
grote aantal vrouwen dat te maken heeft 
met onzekere arbeidsregelingen;

Or. en
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Amendement 29
Eva-Britt Svensson namens de Commissie FEMM
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. roept de lidstaten ertoe op beter 
gebruik te maken van de toegewezen 
fondsen en vertragingen bij het ten 
uitvoer leggen van de activiteiten gericht 
op het zeker stellen van gelijke kansen en 
de actieve inclusie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 30
Oldřich Vlasák, Miroslav Mikolášik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat van de CSR-thema's het 
thema "territoriale dimensie" de meeste 
vooruitgang heeft geboekt (30%), dat het 
percentage voor " Meer kennis en innovatie 
voor groei" boven het gemiddelde lag, 
maar dat het percentage beneden de 27,1% 
lag voor de overige twee richtsnoeren en 
dat verder de selectiepercentages voor 
projecten met een Lissabon-earmark zowel 
bij de doelstelling "Convergentie" als bij de 
doelstelling "Regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" boven het gemiddelde 
lagen, maar slechts 20,5% bedoregen bij de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking"; betreurt dat de analyse 
van beleidsprestaties zoals die in het 
strategisch verslag gepresenteerd wordt 
ernstige beperkingen blijkt te vertonen als 
gevolg van het ontbreken van output- en 
resultaatindicatoren;

6. merkt op dat van de CSR-thema's het 
thema "territoriale dimensie" de meeste 
vooruitgang heeft geboekt (30%), dat het 
percentage voor " Meer kennis en innovatie 
voor groei" boven het gemiddelde lag, 
maar dat het percentage beneden de 27,1% 
lag voor de overige twee richtsnoeren en 
dat verder de selectiepercentages voor 
projecten met een Lissabon-earmark zowel 
bij de doelstelling "Convergentie" als bij de 
doelstelling "Regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" boven het gemiddelde 
lagen, maar slechts 20,5% bedroegen bij de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking"; betreurt dat de analyse 
van beleidsprestaties zoals die in het 
strategisch verslag gepresenteerd wordt 
ernstige beperkingen blijkt te vertonen als 
gevolg van het ontbreken van output- en 
resultaatindicatoren; roept de Commissie 
daarom op de administratieve vereisten 
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aan de financiële verslaggeving te herzien 
alsook de lidstaten te dwingen tot grotere 
discipline voor wat betreft de levering van 
gegevens ten aanzien van de 
tenuitvoerlegging van de programma’s; 

Or. cs

Amendement 31
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat van de CSR-thema's het 
thema "territoriale dimensie" de meeste 
vooruitgang heeft geboekt (30%), dat het 
percentage voor " Meer kennis en innovatie 
voor groei" boven het gemiddelde lag, 
maar dat het percentage beneden de 27,1% 
lag voor de overige twee richtsnoeren en 
dat verder de selectiepercentages voor 
projecten met een Lissabon-earmark zowel 
bij de doelstelling "Convergentie" als bij de 
doelstelling "Regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" boven het gemiddelde 
lagen, maar slechts 20,5% bedroegen bij de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking"; betreurt dat de analyse 
van beleidsprestaties zoals die in het 
strategisch verslag gepresenteerd wordt 
ernstige beperkingen blijkt te vertonen als 
gevolg van het ontbreken van output- en 
resultaatindicatoren;

6. merkt op dat van de CSR-thema's het 
thema "territoriale dimensie" de meeste 
vooruitgang heeft geboekt (30%), dat het 
percentage voor " Meer kennis en innovatie 
voor groei" boven het gemiddelde lag, 
maar dat het percentage beneden de 27,1% 
lag voor de overige twee richtsnoeren en 
dat verder de selectiepercentages voor 
projecten met een Lissabon-earmark zowel 
bij de doelstelling "Convergentie" als bij de 
doelstelling "Regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" boven het gemiddelde 
lagen, maar slechts 20,5% bedroegen bij de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking"; betreurt dat de analyse 
van beleidsprestaties zoals die in het 
strategisch verslag gepresenteerd wordt 
ernstige beperkingen blijkt te vertonen als 
gevolg van het ontbreken van output- en 
resultaatindicatoren; vindt het daarom 
goed dat er een werkgroep wordt 
opgericht om resultaatindicatoren te 
creëren en wacht met belangstelling op 
voorstellen van de Commissie om een 
debat te beginnen;

Or. fi
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Amendement 32
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat projecten gesteund 
zijn die niet overeenstemmen met het 
acquis communautaire en dat de 
Commissie hieraan onvoldoende 
aandacht heeft besteed;

Or. de

Amendement 33
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. verwelkomt de opname van uitgaven 
voor investeringen in energie-efficiëntie 
en hernieuwbare energie op het gebied 
van woningbouw en woningbouwplannen 
voor gemarginaliseerde 
bevolkingsgroepen in deze steun, hetgeen 
in veel regio's met succes ten uitvoer 
wordt gelegd; adviseert de Commissie dit 
uitgangspunt te blijven toepassen;

Or. de

Amendement 34
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt de vertragingen bij de 
projectselectie voor strategische terreinen 
als de spoorwegsector, bepaalde 
investeringen in energie- en 

7. betreurt de vertragingen bij de 
projectselectie voor strategische terreinen 
als de spoorwegsector, bepaalde 
investeringen in energie- en 
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milieuprojecten, de digitale economie, 
sociale integratie, bestuur en 
capaciteitsopbouw, en verzoekt om een 
grondige analyse van de oorzaken van deze 
vertragingen; vestigt anderzijds de 
aandacht op de hogere absorptiegraad van 
milieuprojecten in programma's in het 
kader van "Europese territoriale 
samenwerking" en wijst op de duidelijke 
meerwaarde van samenwerking in dit 
verband;

milieuprojecten, de digitale economie, 
sociale integratie, bestuur en 
capaciteitsopbouw, en verzoekt om een 
grondige analyse van de oorzaken van deze 
vertragingen; roept in dit verband de 
lidstaten op om de regio’s erbij te 
betrekken, teneinde meer inzicht te 
verkrijgen in de vraag op welke terreinen 
de inspanningen moeten worden 
geïntensiveerd; vestigt anderzijds de 
aandacht op de hogere absorptiegraad van 
milieuprojecten in programma's in het 
kader van "Europese territoriale 
samenwerking" en wijst op de duidelijke 
meerwaarde van samenwerking in dit 
verband;

Or. pt

Amendement 35
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. juicht het toe dat de Commissie 
beschrijft hoe nationale, regionale en 
locale autoriteiten de bestaande regionale 
beleidsprogramma's kunnen afstemmen p 
de duurzame groeidoelstellingen van EU 
2020 en de ontwikkeling kunnen mogelijk 
maken van een concurrerende economie 
die efficiënt gebruikmaakt van 
hulpbronnen, een lage koolstofuitstoot 
heeft en klimaatbestendig is; roept de 
lidstaten ertoe op onverwijld tot actie over 
te gaan, meer te investeren in duurzame 
ontwikkeling en de fondsen effectiever in 
te zetten;

Or. en
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Amendement 36
Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat lidstaten waar 
volgens de mededeling van de Commissie 
de projectuitvoering vertraagd was, deze 
achterstand eventueel al ingehaald 
hebben en achterstand op dit tijdstip 
daarom geen indicator voor de totale 
kwaliteit van de steunperiode mag zijn;

Or. de

Amendement 37
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat er snel 
herstelmaatregelen moeten worden 
genomen om zwakke prestaties op 
bepaalde prioritaire gebieden te 
verbeteren; roept de lidstaten er in deze 
context toe op hun inspanningen te 
verhogen om de selectie van projecten 
voor de thema's die uitgesteld zijn te 
verbeteren, en de tenuitvoerlegging van 
alle geselecteerde projecten te versnellen 
ten einde te voorkomen dat de 
overeengekomen doelstellingen niet 
gerealiseerd worden;

Or. en

Amendement 38
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. is van mening dat het snel selecteren 
en ten uitvoer leggen van projecten met 
name nodig is voor de activiteiten die 
gericht zijn op het verbeteren van  
menselijk kapitaal, het ondersteunen van 
arbeidsmarkten en het verhogen van 
sociale inclusie ten einde de negatieve 
uitwerkingen van de economische crisis 
het hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 39
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. onderstreept dat een aantal 
lidstaten heeft bevestigd dat de discipline 
die is opgelegd door het earmarking-
proces de kwaliteit en de gerichtheid van 
de programmering heeft verbeterd; 
bovendien waren de lidstaten unaniem 
van mening dat het vasthouden aan de 
fundamentele prioriteiten van hun 
nationale strategische referentiekaders en 
operationele programma's gekoppeld aan 
de Lissabon-strategie het beste instrument 
is om de crisis het hoofd te bieden en 
bevestigden ze opnieuw de relevantie van 
de middellange- en 
langetermijndoelstellingen die zijn 
opgenomen in deze documenten;

Or. en

Amendement 40
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 
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Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat effectieve selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten op 
sommige gebieden wordt gehinderd 
doordat aan bepaalde belangrijke 
voorwaarden daarvoor niet is voldaan, 
zoals de vaststelling van duidelijke 
nationale prioriteiten voor bepaalde 
interventieterreinen, tijdige omzetting van 
EU-wetgeving en voldoende institutionele 
en administratieve capaciteit;

8. wijst erop dat effectieve selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten op 
sommige gebieden wordt gehinderd 
doordat aan bepaalde belangrijke 
voorwaarden daarvoor niet is voldaan, 
zoals eenvoudigere aanvraagprocedures 
op nationaal niveau, de vaststelling van 
duidelijke nationale prioriteiten voor 
bepaalde interventieterreinen, tijdige 
omzetting van EU-wetgeving en 
geconsolideerde institutionele en 
administratieve capaciteit, eenvoudigere 
regels voor de instrumenten voor 
financiële instrumentering;

Or. en

Amendement 41
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat effectieve selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten op 
sommige gebieden wordt gehinderd 
doordat aan bepaalde belangrijke 
voorwaarden daarvoor niet is voldaan, 
zoals de vaststelling van duidelijke 
nationale prioriteiten voor bepaalde 
interventieterreinen, tijdige omzetting van 
EU-wetgeving en voldoende institutionele 
en administratieve capaciteit;

8. wijst erop dat effectieve selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten op 
sommige gebieden wordt gehinderd 
doordat aan bepaalde belangrijke 
voorwaarden daarvoor niet is voldaan, 
zoals de vaststelling van duidelijke 
nationale prioriteiten voor bepaalde 
interventieterreinen, tijdige omzetting van 
EU-wetgeving, voldoende institutionele en 
administratieve capaciteit en door 
buitensporige nationale bureaucratie;

Or. fi

Amendement 42
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 
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Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat effectieve selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten op 
sommige gebieden wordt gehinderd 
doordat aan bepaalde belangrijke 
voorwaarden daarvoor niet is voldaan, 
zoals de vaststelling van duidelijke 
nationale prioriteiten voor bepaalde 
interventieterreinen, tijdige omzetting van 
EU-wetgeving en voldoende institutionele 
en administratieve capaciteit;

8. wijst erop dat effectieve selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten op 
sommige gebieden wordt gehinderd 
doordat aan bepaalde belangrijke 
voorwaarden daarvoor niet is voldaan, 
zoals de vaststelling van duidelijke 
nationale prioriteiten voor bepaalde 
interventieterreinen, tijdige omzetting van 
EU-wetgeving en voldoende institutionele 
en administratieve capaciteit; verzoekt de 
lidstaten en regio's derhalve 
beleidstenuitvoerlegging mogelijk te 
maken door deze uitdagingen op te 
pakken en met name door het juridische  
kader op het gebied van staatssteun, 
openbare aanbesteding en milieuregels te 
verbeteren en institutionele hervormingen 
na te streven;

Or. en

Amendement 43
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat effectieve selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten op 
sommige gebieden wordt gehinderd 
doordat aan bepaalde belangrijke 
voorwaarden daarvoor niet is voldaan, 
zoals de vaststelling van duidelijke 
nationale prioriteiten voor bepaalde 
interventieterreinen, tijdige omzetting van 
EU-wetgeving en voldoende institutionele 
en administratieve capaciteit;

8. wijst erop dat effectieve selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten op 
sommige gebieden wordt gehinderd 
doordat aan bepaalde belangrijke 
voorwaarden daarvoor niet is voldaan, 
zoals de vaststelling van duidelijke 
nationale prioriteiten voor bepaalde 
interventieterreinen, tijdige omzetting van 
EU-wetgeving en voldoende institutionele 
en administratieve capaciteit; roept de 
lidstaten op om, met het oog op de 
toekomstige partnerovereenkomsten voor 
ontwikkeling en investering, het regionale 
en lokale niveau vanaf het begin te 
betrekken bij het proces van 
prioriteitsstelling voor de investeringen, 
op basis van de doelstellingen van het 
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ontwikkelingspotentieel;

Or. ro

Amendement 44
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. moet helaas constateren dat de 
aanzienlijke vertragingen bij de 
beleidsuitvoering hoofdzakelijk te wijten 
zijn aan de volgende factoren: late 
afronding van de onderhandelingen over 
het meerjarig financieel kader en het 
wetgevingspakket voor het beleid, 
waardoor ook de nationale strategieën en 
operationele programma's vertraging 
oplopen, veranderingen in de financiële-
controlevoorschriften, overlapping met de 
afsluiting van de programmeringsperiode 
2000-2006 en de schaarse 
overheidsmiddelen die in de lidstaten voor 
cofinanciering beschikbaar zijn;

9. moet helaas constateren dat de 
aanzienlijke vertragingen bij de 
beleidsuitvoering hoofdzakelijk te wijten 
zijn aan de volgende factoren: late 
afronding van de onderhandelingen over 
het meerjarig financieel kader en het 
wetgevingspakket voor het beleid, 
waardoor ook de nationale strategieën en 
operationele programma's vertraging 
oplopen, veranderingen in de financiële-
controlevoorschriften en 
beoordelingscriteria die op nationaal 
niveau worden ingesteld, overlapping met 
de afsluiting van de 
programmeringsperiode 2000-2006 en de 
schaarse overheidsmiddelen die in de 
lidstaten voor cofinanciering beschikbaar 
zijn;

Or. en

Amendement 45
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat het ontbreken van 
de meest recente informatie ertoe leidt dat 
de plannen voor de komende 
programmaperiode niet daadwerkelijk 
door statistische gegevens worden 
ondersteund,
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Or. ro

Amendement 46
Eva-Britt Svensson namens de Commissie FEMM
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten acties te bevorderen gericht op 
het realiseren van betere strategische 
verslaglegging over de tenuitvoerlegging 
van de cohesiebeleidsprogramma's, op 
basis van vergelijkbare en betrouwbare 
gegevens, indien van toepassing 
gedifferentieerd op basis van geslacht, en 
over een reeks gemeenschappelijke 
kernindicatoren;

Or. en

Amendement 47
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. betreurt dat er weinig 
bewijsmateriaal is aangevoerd over de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van 
partnerschap dat een belangrijke 
strategische factor is voor het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor het beleid in 
het veld; verzoekt de Commissie de 
kwaliteit van de betrokkenheid van 
partners te analyseren en te beoordelen, 
mede rekening houdend met het werk dat 
door het Europees Economisch en Sociaal 
Comité gedaan is met betrekking tot 
efficiënt partnerschap binnen het 
cohesiebeleid; herinnert de lidstaten en 
regio's eraan dat partnerschap tot 
vereenvoudiging leidt, met name in de 
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projectselectieprocedure;

Or. en

Amendement 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat in het kader van de 
wereldwijde financiële crisis en de huidige 
economische vertraging het regionaal 
beleid van de EU een instrument van 
primair belang is dat op beslissende wijze 
bijdraagt aan het Europees economisch 
herstelplan, dat de grootste Europese bron 
van investeringen in de reële economie is 
en aanzienlijke steun geeft aan 
overheidsinvesteringen op onder meer ook 
regionaal en lokaal vlak; wijst erop dat 
het verzekeren van een effectieve uitweg 
uit de crisis essentieel is voor de 
verwezenlijking van duurzame groei op 
lange termijn via de versterking van het 
concurrentievermogen, de 
werkgelegenheid en de 
aantrekkingskracht van de Europese 
regio’s; 

Or. el

Amendement 49
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. wijst erop dat de structuurfondsen 
krachtige instrumenten zijn die zijn 
ontworpen om de regio’s te helpen bij hun 
economische en sociale herstructurering 
en bij de bevordering van de economische, 
sociale en territoriale cohesie en 
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solidariteit, maar ook om het Europees 
economisch herstelplan te verwezenlijken 
en met name het concurrentievermogen te 
ontwikkelen en banen te scheppen; 
daarom steunt het de stelselmatige en 
efficiënte inzet hiervan;

Or. el

Amendement 50
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ingenomen met de publicatie van het 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie van 25 oktober 2010, getiteld 
"Cohesiebeleid: reactie op de economische 
crisis - een overzicht van de uitvoering van 
cohesiebeleidsmaatregelen die ter 
ondersteuning van het Europees 
economisch herstelplan zijn genomen; 
benadrukt dat dit overzicht hoofdzakelijk 
gebaseerd is op de in de nationale 
strategische rapporten verstrekte 
informatie;

11. is ingenomen met de publicatie van het 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie van 25 oktober 2010, getiteld 
"Cohesiebeleid: reactie op de economische 
crisis - een overzicht van de uitvoering van 
cohesiebeleidsmaatregelen die ter 
ondersteuning van het Europees 
economisch herstelplan zijn genomen; 
benadrukt dat dit overzicht hoofdzakelijk 
gebaseerd is op de in de nationale 
strategische rapporten verstrekte 
informatie; verzoekt de Commissie de 
noodzakelijke maatregelen te treffen om 
ervoor te zorgen dat de informatie die 
door de lidstaten wordt verstrekt 
overeenstemt met de werkelijkheid op 
nationaal niveau;

Or. en

Amendement 51
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat het huidige 
cohesiebeleidskader aantoonbaar voor een 
flexibele en passende reactie op de snel 

12. merkt op dat het huidige 
cohesiebeleidskader aantoonbaar voor een 
flexibele en passende reactie op de snel 
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verslechterende sociaaleconomische 
situatie zorgt; benadrukt dat de lidstaten 
het op prijs hebben gesteld dat de 
crisismaatregelen aan hun specifieke 
behoeften konden worden aangepast;

verslechterende sociaaleconomische 
situatie heeft gezorgd; benadrukt dat de 
lidstaten het op prijs hebben gesteld dat de 
crisismaatregelen aan hun specifieke 
behoeften konden worden aangepast;
verzoekt echter om nog meer flexibiliteit 
van de regels om crisissituaties het hoofd 
te kunnen bieden;

Or. fr

Amendement 52
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat het huidige 
cohesiebeleidskader aantoonbaar voor een 
flexibele en passende reactie op de snel 
verslechterende sociaaleconomische 
situatie zorgt; benadrukt dat de lidstaten 
het op prijs hebben gesteld dat de 
crisismaatregelen aan hun specifieke 
behoeften konden worden aangepast;

12. merkt op dat het huidige 
cohesiebeleidskader aantoonbaar voor een 
flexibele en passende reactie op de snel 
verslechterende sociaaleconomische 
situatie zorgt; benadrukt dat de lidstaten 
het op prijs hebben gesteld dat de 
crisismaatregelen aan hun specifieke 
behoeften konden worden aangepast;
dringt aan op een snellere selectie van 
projecten, in het bijzonder van projecten 
die kunnen bijdragen aan de bestrijding 
van de economische crisis;

Or. pt

Amendement 53
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat het huidige 
cohesiebeleidskader aantoonbaar voor een 
flexibele en passende reactie op de snel 
verslechterende sociaaleconomische 
situatie zorgt; benadrukt dat de lidstaten 
het op prijs hebben gesteld dat de 

12. merkt op dat het huidige 
cohesiebeleidskader aantoonbaar voor een 
flexibele en passende reactie op de snel 
verslechterende sociaaleconomische 
situatie zorgt; benadrukt dat de lidstaten 
het op prijs hebben gesteld dat de 
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crisismaatregelen aan hun specifieke 
behoeften konden worden aangepast;

crisismaatregelen aan hun specifieke 
behoeften konden worden aangepast;
betreurt dat vanwege de complexiteit van 
op nationaal niveau opgelegde regels 
sommige lidstaten die het zwaarst 
getroffen zijn door de economische crises 
er niet in zijn geslaagd deze fondsen 
overeenkomstig hun echte behoeften te 
gebruiken;

Or. en

Amendement 54
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat het huidige 
cohesiebeleidskader aantoonbaar voor een 
flexibele en passende reactie op de snel 
verslechterende sociaaleconomische 
situatie zorgt; benadrukt dat de lidstaten 
het op prijs hebben gesteld dat de 
crisismaatregelen aan hun specifieke 
behoeften konden worden aangepast;

12. merkt op dat het huidige 
cohesiebeleidskader aantoonbaar voor een 
flexibele en passende reactie op de snel 
verslechterende sociaaleconomische 
situatie zorgt; benadrukt dat de lidstaten 
het op prijs hebben gesteld dat de 
crisismaatregelen aan hun specifieke 
behoeften konden worden aangepast;
moedigt de lidstaten aan om gebruik te 
maken van alle door de Commissie ter 
beschikking gestelde maatregelen om het 
juiste effect te bereiken;

Or. ro

Amendement 55
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst op de positieve koppelingen 
die ontstaan tussen de doelstellingen van 
het cohesiebeleid en de sectorale 
hervormingen op gebieden als het 
onderwijs, onderzoek en wetenschap, de 
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gezondheidszorg en het 
ondernemingsklimaat; 

Or. es

Amendement 56
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. constateert dat het moeilijk is de 
algemene impact van specifieke 
cohesiebeleidgerelateerde maatregelen in 
het kader van het Europees economisch 
herstelplan te meten en betreurt dat het 
overzicht derhalve slechts in beperkte mate 
inzicht kan bieden in concrete voorbeelden 
op nationaal niveau; is niettemin 
ingenomen met de in het verslag 
gepresenteerde analyse van goede 
praktijken en eerste conclusies;

13. geeft aan hoe belangrijk het is extra 
inspanningen te verrichten om de 
moeilijkheden bij het meten van de 
algemene impact van specifieke 
cohesiebeleidgerelateerde maatregelen in 
het kader van het Europees economisch 
herstelplan te overwinnen en betreurt dat 
het overzicht derhalve slechts in beperkte 
mate inzicht kan bieden in concrete 
voorbeelden op nationaal niveau; is 
niettemin ingenomen met de in het verslag 
gepresenteerde analyse van goede 
praktijken en eerste conclusies;

Or. es

Amendement 57
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat de tekenen van 
herstel van de crisis nog fragiel zijn en 
Europa de komende jaren haar 
structurele zwaktes moet aanpakken, ook 
via cohesiebeleidsinterventies; benadrukt 
derhalve de noodzaak van grondige 
analyse van de uitwerking van 
maatregelen gericht op het tegengaan van 
de crisis;

Or. en
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Amendement 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst erop dat investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling, evenals in 
innovatie, onderwijs en technologie een 
absolute voorwaarde zijn om uit de crisis 
te geraken, dat deze tevens de traditionele 
sectoren, de landbouwgebieden en de 
diensteneconomieën helpen bij het 
verkrijgen van een hoge mate van 
specialisatie en concurrentiekracht en 
bijgevolg de economische, sociale en 
territoriale cohesie versterken; wijst erop 
dat het noodzakelijk is toegankelijke 
financieringen te verzekeren, waarin de 
structuurfondsen een cruciale rol spelen;

Or. el

Amendement 59
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. deelt de mening die de Raad in de 
Conclusies over het strategisch verslag 
2010 heeft geuit, nl. dat één strategische 
aanpak en gemeenschappelijke 
uitvoeringsregels voor het EFRO, het ESF 
en het Cohesiefonds werkelijk voor 
meerwaarde zorgen; benadrukt tevens de 
noodzaak om na de crisis de 
overheidsbegrotingen te consolideren en de 
synergieën en impact van alle beschikbare 
financieringsbronnen (EU, nationaal, EIB-
instrumenten) te vergroten dankzij 
effectieve coördinatie;

14. deelt de mening die de Raad in de 
Conclusies over het strategisch verslag 
2010 heeft geuit, nl. dat één strategische 
aanpak voor het EFRO, het ESF en het 
Cohesiefonds werkelijk voor meerwaarde 
zorgt; wijst erop dat elk fonds zijn eigen 
regels nodig heeft voor succesvolle 
interventies in het veld in specifieke 
situaties; benadrukt tevens de noodzaak 
om na de crisis de overheidsbegrotingen te 
consolideren en de synergieën en impact 
van alle beschikbare financieringsbronnen 
(EU, nationaal, EIB-instrumenten) te 
vergroten dankzij effectieve coördinatie;
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Or. en

Amendement 60
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. deelt de mening die de Raad in de 
Conclusies over het strategisch verslag 
2010 heeft geuit, nl. dat één strategische 
aanpak en gemeenschappelijke 
uitvoeringsregels voor het EFRO, het ESF 
en het Cohesiefonds werkelijk voor 
meerwaarde zorgen; benadrukt tevens de 
noodzaak om na de crisis de 
overheidsbegrotingen te consolideren en de 
synergieën en impact van alle beschikbare 
financieringsbronnen (EU, nationaal, EIB-
instrumenten) te vergroten dankzij 
effectieve coördinatie;

14. deelt de mening die de Raad in de 
Conclusies over het strategisch verslag 
2010 heeft geuit, nl. dat één strategische en 
geïntegreerde aanpak en 
gemeenschappelijke uitvoeringsregels voor 
de structuurfondsen werkelijk voor 
meerwaarde zorgen; benadrukt tevens de 
noodzaak om na de crisis de 
overheidsbegrotingen te consolideren en de 
synergieën en impact van alle beschikbare 
financieringsbronnen (EU, nationaal, EIB-
instrumenten) te vergroten dankzij 
effectieve coördinatie;

Or. pt

Amendement 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. deelt de mening die de Raad in de 
Conclusies over het strategisch verslag 
2010 heeft geuit, nl. dat één strategische 
aanpak en gemeenschappelijke 
uitvoeringsregels voor het EFRO, het ESF
en het Cohesiefonds werkelijk voor 
meerwaarde zorgen; benadrukt tevens de 
noodzaak om na de crisis de 
overheidsbegrotingen te consolideren en de 
synergieën en impact van alle beschikbare 
financieringsbronnen (EU, nationaal, EIB-
instrumenten) te vergroten dankzij 
effectieve coördinatie·

14. deelt de mening die de Raad in de 
Conclusies over het strategisch verslag 
2010 heeft geuit, nl. dat één strategische 
aanpak en gemeenschappelijke 
uitvoeringsregels voor het EFRO, het ESF 
en het Cohesiefonds werkelijk voor 
meerwaarde zorgen; benadrukt tevens de 
noodzaak om na de crisis de 
overheidsbegrotingen te consolideren en de 
synergieën en impact van alle beschikbare 
financieringsbronnen (EU, nationaal, EIB-
instrumenten) te vergroten dankzij 
effectieve coördinatie, ten einde steun te 
kunnen geven aan ondernemerschap en 
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aan kmo's en instanties die naar een 
sociale, inclusieve economie streven om 
hun concurrentiekracht te verhogen en 
bijgevolg meer banen te scheppen, via een 
zo breed mogelijke toegang tot financieel-
technische instrumenten (JASPERS, 
JEREMIE, JESSICA en JASMINE);

Or. el

Amendement 62
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. erkent dat, door de earmarking-
bepalingen voor 2007-2013, het 
cohesiebeleid beter is ingericht om 
synergie te kunnen realiseren met 
onderzoeks- en innovatiebeleid, en dat 
tegelijkertijd de territoriale dimensie 
belangrijker is geworden in FP7 en het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
(CIP);

Or. en

Amendement 63
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. overwegende dat de complexiteit 
van de hedendaagse uitdagingen om een 
geïntegreerde mix van deze beleidsregels 
vraagt; synergie tussen de instrumenten is 
van essentieel belang, zodat zij elkaar 
versterken en de duurzame 
tenuitvoerlegging van onderzoeks- en 
innovatieprojecten ondersteunen, hetgeen 
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tot een betere valorisatie van 
onderzoeksresultaten in de vorm van 
concrete productideeën in de regio's leidt;

Or. en

Amendement 64
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt de bijzondere meerwaarde 
van meer synergie tussen EFRO en ESF, 
aangezien de ervaring duidelijk uitwijst dat 
goede prestaties bij de programma's die uit 
hoofde van het ESF worden gefinancierd 
essentieel zijn voor een optimale 
doeltreffendheid van EFRO-financieringen 
voor economische acties;

15. benadrukt de bijzondere meerwaarde 
van meer synergie tussen EFRO en ESF, 
alsmede het onderdeel 
plattelandsontwikkeling van het 
ELFPRO; voegt daaraan toe dat de 
ervaring duidelijk uitwijst dat goede 
prestaties bij de programma's die uit 
hoofde van het ESF worden gefinancierd 
essentieel zijn voor een optimale 
doeltreffendheid van EFRO-financieringen 
voor economische acties;

Or. fr

Amendement 65
Oldřich Vlasák, Miroslav Mikolášik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt de bijzondere meerwaarde 
van meer synergie tussen EFRO en ESF, 
aangezien de ervaring duidelijk uitwijst dat 
goede prestaties bij de programma's die uit 
hoofde van het ESF worden gefinancierd 
essentieel zijn voor een optimale 
doeltreffendheid van EFRO-financieringen 
voor economische acties;

15. benadrukt de bijzondere meerwaarde 
van meer synergie tussen EFRO en ESF, 
aangezien de ervaring duidelijk uitwijst dat 
goede prestaties bij de programma's die uit 
hoofde van het ESF worden gefinancierd 
essentieel zijn voor een optimale 
doeltreffendheid van EFRO-financieringen 
voor economische acties; benadrukt tevens 
dat ook tussen de uiteenlopende 
instrumenten van het cohesiebeleid en het 
plattelandsbeleid intensievere coördinatie 
welkom zou zijn, aangezien een grotere 
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onderlinge samenhang tussen het EFRO 
en het ELFPO om precies dezelfde 
redenen van groot belang is;

Or. cs

Amendement 66
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt de bijzondere meerwaarde 
van meer synergie tussen EFRO en ESF, 
aangezien de ervaring duidelijk uitwijst dat 
goede prestaties bij de programma's die uit 
hoofde van het ESF worden gefinancierd 
essentieel zijn voor een optimale 
doeltreffendheid van EFRO-financieringen 
voor economische acties;

15. benadrukt de bijzondere meerwaarde 
van meer synergie tussen EFRO en ESF, 
aangezien de ervaring duidelijk uitwijst dat 
goede prestaties bij de programma's die uit 
hoofde van het ESF worden gefinancierd 
essentieel zijn voor een optimale 
doeltreffendheid van EFRO-financieringen 
voor economische acties; benadrukt het 
potentieel van kruisfinanciering hetgeen 
nog niet volledig benut wordt;

Or. en

Amendement 67
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt de noodzaak tot 
synergie tussen de middelen voor het 
regionaal beleid met die voor onderzoek 
en andere beleidsvormen, gezien het feit 
dat de effecten van iedere soort maatregel 
op lokaal en regionaal niveau vorm 
krijgen en dat het coördineren van deze 
maatregelen voor een duurzame 
ontwikkeling een ware uitdaging is;

Or. ro
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Amendement 68
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt de noodzaak van 
samenwerking op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau, zodat de middelen voor 
het regionaal beleid en die voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid –
plattelandsontwikkeling complementair 
worden ingezet ter bevordering van 
territoriale cohesie

Or. ro

Amendement 69
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderstreept de voordelen die 
kunnen worden gehaald uit een betere 
synergie tussen de cohesiefondsen, de 
sectorale beleidsterreinen en het externe 
deel van het EU-beleid.

Or. fr

Amendement 70
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat toezicht en evaluatie 
beleidsleren moeten stimuleren en samen 
met financiële controle een stimulans 
moeten vormen om beter te presteren;

16. benadrukt dat technische 
ondersteuning, toezicht en evaluatie 
beleidsleren stimuleren en samen met 
efficiënte financiële controle een stimulans 
zullen vormen om beter te presteren;
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Or. en

Amendement 71
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt dat slechts 19 lidstaten 
gegevens hebben verschaft over 
kernindicatoren en dat het daardoor in dit 
stadium onmogelijk is een eerste EU-breed 
beeld te krijgen van de impact van het 
beleid ter plaatse; moedigt de lidstaten ten 
zeerste aan bij de volgende strategische 
verslagen in 2012-2013 gebruik te maken 
van kernindicatoren;

17. betreurt dat slechts 19 lidstaten 
gegevens hebben verschaft over 
kernindicatoren en dat het daardoor in dit 
stadium onmogelijk is een eerste EU-breed 
beeld te krijgen van de impact van het 
beleid ter plaatse; moedigt de lidstaten ten 
zeerste aan bij de volgende strategische 
verslagen in 2012-2013 gebruik te maken 
van kernindicatoren; dringt erop aan dat 
de volgende verslagen meer gericht zullen 
zijn op doelen, resultaten en strategische 
ontwikkelingen;

Or. pt

Amendement 72
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt dat slechts 19 lidstaten 
gegevens hebben verschaft over 
kernindicatoren en dat het daardoor in dit 
stadium onmogelijk is een eerste EU-breed 
beeld te krijgen van de impact van het 
beleid ter plaatse; moedigt de lidstaten ten 
zeerste aan bij de volgende strategische 
verslagen in 2012-2013 gebruik te maken 
van kernindicatoren;

17. betreurt dat slechts 19 lidstaten 
gegevens hebben verschaft over 
kernindicatoren en dat het daardoor in dit 
stadium onmogelijk is een eerste EU-breed 
beeld te krijgen van de impact van het 
beleid ter plaatse; moedigt de lidstaten ten 
zeerste aan bij de volgende strategische 
verslagen in 2012-2013 gebruik te maken 
van kernindicatoren; verzoekt de 
Commissie te hulp te schieten door steun 
te verstrekken aan de lidstaten en regio's 
zodat ze tijdige, coherente en volledige 
gegevens kunnen produceren;

Or. en
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Amendement 73
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie de samenhang 
en kwaliteit van het toezicht op de door de 
lidstaten geboekte vorderingen te 
verbeteren door in de volgende 
programmeringsperiode het gebruik van 
een minimale reeks kernindicatoren in de 
nationale strategische verslagen verplicht 
te stellen, zulks omwille van de 
vergelijkbaarheid van gegevens, en door 
meer gedetailleerd advies te verstrekken;

18. onderstreept dat het nodig is dat de 
Commissie toeziet op efficiënte en 
constante toezicht- en beheersystemen ten 
einde het bestuur en de effectiviteit van 
het leveringssysteem van de 
Structuurfondsen te verbeteren; verzoekt 
de Commissie de samenhang en kwaliteit 
van het toezicht op de door de lidstaten 
geboekte vorderingen te verbeteren door in 
de volgende programmeringsperiode het 
gebruik van een minimale reeks 
kernindicatoren in de nationale strategische 
verslagen verplicht te stellen, zulks 
omwille van de vergelijkbaarheid van 
gegevens, en door meer gedetailleerd 
advies te verstrekken;

Or. en

Amendement 74
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie de samenhang 
en kwaliteit van het toezicht op de door de 
lidstaten geboekte vorderingen te 
verbeteren door in de volgende 
programmeringsperiode het gebruik van 
een minimale reeks kernindicatoren in de 
nationale strategische verslagen verplicht 
te stellen, zulks omwille van de 
vergelijkbaarheid van gegevens, en door 
meer gedetailleerd advies te verstrekken;

18. verzoekt de Commissie de samenhang 
en kwaliteit van het toezicht op de door de 
lidstaten geboekte vorderingen te 
verbeteren door in de volgende 
programmeringsperiode het gebruik van 
een minimale reeks 
kernresultatenindicatoren in de nationale 
strategische verslagen verplicht te stellen, 
zulks omwille van de vergelijkbaarheid van 
gegevens en resultaatgerichtheid, door 
meer gedetailleerd advies te verstrekken;
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Or. en

Amendement 75
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat strategische 
verslaglegging, als waardevol instrument 
voor het bewaken van de voortgang van 
de tenuitvoerlegging, een basis vormt voor 
collegiale toetsing en strategisch debat op 
EU-niveau en de lidstaten derhalve aanzet 
tot een meer analytische en strategische 
benadering tijdens het opstellen van 
nationale verslagen, en verwacht sterkere 
gerichtheid op outputs, resultaten, evenals 
redenen voor het niet behalen van de 
targets;

Or. en

Amendement 76
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat goede praktijken bij 
de beleidsuitvoering onder de aandacht 
moeten worden gebracht en moeten 
worden aangeprezen, ten einde de 
doeltreffendheid te vergroten en in het 
verleden gemaakte fouten te vermijden;

19. is van mening dat goede praktijken bij 
de beleidsuitvoering onder de aandacht 
moeten worden gebracht en de uitwisseling 
ervan moet worden bevorderd, ten einde 
de doeltreffendheid en effectiviteit te 
vergroten en in het verleden gemaakte 
fouten te vermijden;

Or. en
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Amendement 77
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. stelt voor om het opzetten van 
gemeenschappelijke platforms over goede 
praktijken in het kader van de territoriale 
samenwerking per type regio te 
systematiseren, op basis van gemengde 
groepen wat betreft de 
sociaaleconomische, geografische, 
demografische en culturele kenmerken; 

Or. fr

Amendement 78
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. moedigt de lidstaten aan om zich bij de 
opstelling van hun nationale verslagen te 
bedienen van goede praktijken en dus 
onder meer gebruik te maken van 
kernindicatoren, te rapporteren over 
resultaten en outputs, te berichten over 
synergieën tussen nationaal en EU-beleid, 
openbare debatten en overleg met 
belanghebbenden te organiseren, de 
verslagen voor advies voor te leggen aan 
de nationale parlementen en te publiceren 
op regeringswebsites, aangezien dergelijke 
praktijken de kwaliteit van de 
verslaglegging verbeteren en de 
betrokkenheid van belanghebbenden 
binnen de lidstaten vergroten;

20. moedigt de lidstaten aan om zich bij de 
opstelling van hun nationale verslagen te 
bedienen van goede praktijken en dus 
onder meer gebruik te maken van 
kernindicatoren, te rapporteren over 
resultaten en outputs, te berichten over 
synergieën tussen nationaal en EU-beleid, 
openbare debatten en overleg met 
belanghebbenden te organiseren, de 
verslagen voor advies voor te leggen aan 
de nationale parlementen en te publiceren 
op regeringswebsites, waarbij alle 
verslagen in duidelijke en beknopte 
bewoordingen gesteld moeten worden,
aangezien dergelijke praktijken de 
kwaliteit van de verslaglegging verbeteren 
en de betrokkenheid van belanghebbenden 
binnen de lidstaten vergroten;

Or. en
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Amendement 79
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. moedigt de lidstaten aan om zich bij de 
opstelling van hun nationale verslagen te 
bedienen van goede praktijken en dus 
onder meer gebruik te maken van 
kernindicatoren, te rapporteren over 
resultaten en outputs, te berichten over 
synergieën tussen nationaal en EU-beleid, 
openbare debatten en overleg met 
belanghebbenden te organiseren, de 
verslagen voor advies voor te leggen aan 
de nationale parlementen en te publiceren 
op regeringswebsites, aangezien dergelijke 
praktijken de kwaliteit van de 
verslaglegging verbeteren en de 
betrokkenheid van belanghebbenden 
binnen de lidstaten vergroten;

20. moedigt de lidstaten aan om zich bij de 
opstelling van hun nationale verslagen te 
bedienen van goede praktijken en dus 
onder meer gebruik te maken van 
kernindicatoren, te rapporteren over 
resultaten en outputs, te berichten over 
synergieën tussen nationaal en EU-beleid, 
openbare debatten en overleg met 
belanghebbenden te organiseren, de 
verslagen voor advies voor te leggen aan 
de nationale parlementen en te publiceren 
op regeringswebsites, aangezien dergelijke 
praktijken de kwaliteit van de 
verslaglegging verbeteren en de 
betrokkenheid van belanghebbenden 
binnen de lidstaten vergroten; dringt aan 
op het gebruik van voorbeelden van goede 
praktijken in regio's waar een beperkte 
absorptiegraad of een beperkte 
doeltreffendheid van de 
financieringsprogramma's wordt 
geconstateerd

Or. ro

Amendement 80
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ervan overtuigd dat goed bestuur op 
Europees, nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau fundamenteel is voor de 
kwaliteit van het besluitvormingsproces, de 
strategische planning en de succesrijke en 
doeltreffende uitvoering van het 
cohesiebeleid; moedigt de Commissie en 
de lidstaten aan om 'multi-level 

21. is ervan overtuigd dat goed bestuur op 
Europees, nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau fundamenteel is voor de 
kwaliteit van het besluitvormingsproces, de 
strategische planning en de succesrijke en 
doeltreffende uitvoering van de EU 2020-
strategie en het cohesiebeleid; moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan om 'multi-
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governance' (meerlagig bestuur) te 
versterken, overeenkomstig het Verdrag en 
het partnerschapsbeginsel;

level governance' (meerlagig bestuur) te 
versterken, overeenkomstig het Verdrag en 
het partnerschapsbeginsel; stelt voor, ten 
einde deze gedecentraliseerde aanpak te 
benadrukken, een "Territoriaal pact van 
lokale en regionale overheden met 
betrekking tot de Europa 2020-strategie" 
in elke lidstaat in te stellen ten einde een 
sterker gevoel van verantwoordelijkheid 
voor de tenuitvoerlegging van de EU 
2020-strategie te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 81
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ervan overtuigd dat goed bestuur op 
Europees, nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau fundamenteel is voor de
kwaliteit van het besluitvormingsproces, de 
strategische planning en de succesrijke en 
doeltreffende uitvoering van het 
cohesiebeleid; moedigt de Commissie en 
de lidstaten aan om 'multi-level 
governance' (meerlagig bestuur) te 
versterken, overeenkomstig het Verdrag en 
het partnerschapsbeginsel;

21. is ervan overtuigd dat goed bestuur op 
Europees, nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau fundamenteel is voor de 
kwaliteit van het besluitvormingsproces, de 
strategische planning en de succesrijke en 
doeltreffende uitvoering van het 
cohesiebeleid; benadrukt de noodzaak tot 
daadwerkelijke samenwerking tussen 
verschillende beleidsterreinen voor het 
realiseren van territoriale cohesie in de 
stedelijk-landelijke dimensie; moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan om 'multi-
level governance' (meerlagig bestuur) te 
versterken, overeenkomstig het Verdrag en 
het partnerschapsbeginsel;

Or. ro

Amendement 82
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 
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Ontwerpresolutie Amendement

21. is ervan overtuigd dat goed bestuur op 
Europees, nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau fundamenteel is voor de 
kwaliteit van het besluitvormingsproces, de 
strategische planning en de succesrijke en 
doeltreffende uitvoering van het 
cohesiebeleid; moedigt de Commissie en 
de lidstaten aan om 'multi-level 
governance' (meerlagig bestuur) te 
versterken, overeenkomstig het Verdrag en 
het partnerschapsbeginsel;

21. is ervan overtuigd dat goed bestuur op 
Europees, nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau en coördinatie tussen de 
verschillende bestuurslagen fundamenteel 
zijn voor de kwaliteit van het 
besluitvormingsproces, de strategische 
planning en de succesrijke en doeltreffende
uitvoering van het cohesiebeleid; moedigt 
de Commissie en de lidstaten aan om 
'multi-level governance' (meerlagig 
bestuur) te versterken en te mobiliseren, 
overeenkomstig het Verdrag, het 
subsidiariteitsbeginsel en het 
partnerschapsbeginsel;

Or. pt

Amendement 83
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ervan overtuigd dat goed bestuur op 
Europees, nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau fundamenteel is voor de 
kwaliteit van het besluitvormingsproces, de 
strategische planning en de succesrijke en 
doeltreffende uitvoering van het 
cohesiebeleid; moedigt de Commissie en 
de lidstaten aan om 'multi-level 
governance' (meerlagig bestuur) te 
versterken, overeenkomstig het Verdrag en 
het partnerschapsbeginsel;

21. is ervan overtuigd dat goed bestuur op 
Europees, nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau fundamenteel is voor de 
kwaliteit van het besluitvormingsproces, de 
strategische planning en de succesrijke en 
doeltreffende uitvoering van het 
cohesiebeleid; moedigt de Commissie en 
de lidstaten aan om 'multi-level 
governance' (meerlagig bestuur) te 
versterken, overeenkomstig het Verdrag en 
het partnerschapsbeginsel; benadrukt het 
belang van een verticale zowel als 
horizontale partnerstrategie tussen 
autoriteiten en organisaties op 
verschillende niveaus;

Or. ro
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Amendement 84
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ervan overtuigd dat goed bestuur op 
Europees, nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau fundamenteel is voor de 
kwaliteit van het besluitvormingsproces, de 
strategische planning en de succesrijke en 
doeltreffende uitvoering van het 
cohesiebeleid; moedigt de Commissie en 
de lidstaten aan om 'multi-level 
governance' (meerlagig bestuur) te 
versterken, overeenkomstig het Verdrag en 
het partnerschapsbeginsel;

21. is ervan overtuigd dat goed bestuur op 
Europees, nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau fundamenteel is voor de 
kwaliteit van het besluitvormingsproces, de 
strategische planning en de succesrijke en 
doeltreffende uitvoering van het 
cohesiebeleid; moedigt de Commissie en 
de lidstaten aan om 'multi-level 
governance' (meerlagig bestuur) te 
versterken, overeenkomstig het Verdrag en 
het partnerschapsbeginsel; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de subnationale 
autoriteiten al vroeg in het 
besluitvormingsproces te betrekken bij het 
opstellen van beleid;

Or. en

Amendement 85
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van oordeel dat de vereenvoudiging 
van de voorschriften en procedures op EU-
en nationaal niveau moet worden 
voortgezet zonder dat daardoor grote 
moeilijkheden ontstaan voor de
begunstigden, en dat die vereenvoudiging 
voor meer efficiëntie zou moeten zorgen; 
betreurt dat vele middelen onbenut blijven 
als gevolg van overbodige bureaucratie, 
overmatig gecompliceerde regels en gebrek 
aan geharmoniseerde procedures;

22. is van oordeel dat de vereenvoudiging 
van de voorschriften en procedures zowel 
op EU-niveau als op het niveau van haar 
lidstaten moet worden voortgezet, met 
name door het opstellen van betere regels 
in het kader van de komende 
onderhandelingen over het voor de 
volgende programmeringsperiode 
geldende regelgevingskader; is van 
mening dat het regionaal beleid beter op 
de behoeften van de gebruikers zou 
moeten worden afgestemd, en dat die 
vereenvoudiging voor meer efficiëntie van 
dit beleid zou moeten zorgen; betreurt dat
vele middelen onbenut blijven als gevolg 
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van overbodige bureaucratie, overmatig 
gecompliceerde regels en gebrek aan 
geharmoniseerde procedures;

Or. fr

Amendement 86
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van oordeel dat de vereenvoudiging 
van de voorschriften en procedures op EU-
en nationaal niveau moet worden 
voortgezet zonder dat daardoor grote 
moeilijkheden ontstaan voor de 
begunstigden, en dat die vereenvoudiging 
voor meer efficiëntie zou moeten zorgen; 
betreurt dat vele middelen onbenut blijven 
als gevolg van overbodige bureaucratie, 
overmatig gecompliceerde regels en gebrek 
aan geharmoniseerde procedures;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 87
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van oordeel dat de vereenvoudiging 
van de voorschriften en procedures op EU-
en nationaal niveau moet worden 
voortgezet zonder dat daardoor grote 
moeilijkheden ontstaan voor de 
begunstigden, en dat die vereenvoudiging 
voor meer efficiëntie zou moeten zorgen; 
betreurt dat vele middelen onbenut blijven 
als gevolg van overbodige bureaucratie, 
overmatig gecompliceerde regels en gebrek 
aan geharmoniseerde procedures;

22. is van oordeel dat de vereenvoudiging 
van de voorschriften en procedures op EU-
en nationaal niveau moet worden 
voortgezet zonder dat daardoor grote 
moeilijkheden ontstaan voor de 
begunstigden, en dat die vereenvoudiging 
voor meer efficiëntie zou moeten zorgen; 
betreurt dat vele middelen onbenut blijven 
als gevolg van overbodige bureaucratie, 
overmatig gecompliceerde regels die 
onderhevig zijn aan frequente 
wijzigingen, en gebrek aan 
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geharmoniseerde procedures;

Or. en

Amendement 88
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van oordeel dat de vereenvoudiging 
van de voorschriften en procedures op EU-
en nationaal niveau moet worden 
voortgezet zonder dat daardoor grote 
moeilijkheden ontstaan voor de 
begunstigden, en dat die vereenvoudiging 
voor meer efficiëntie zou moeten zorgen; 
betreurt dat vele middelen onbenut blijven 
als gevolg van overbodige bureaucratie, 
overmatig gecompliceerde regels en gebrek 
aan geharmoniseerde procedures;

22. is van oordeel dat de vereenvoudiging 
van de voorschriften en procedures op EU-
en nationaal niveau moet worden 
voortgezet zonder dat daardoor grote 
moeilijkheden ontstaan voor de 
begunstigden, en dat die vereenvoudiging 
voor meer efficiëntie zou moeten zorgen; 
betreurt dat vele middelen onbenut blijven 
als gevolg van overbodige bureaucratie, 
overmatig gecompliceerde regels en gebrek 
aan geharmoniseerde procedures; is van 
mening dat de vereenvoudiging in eerste 
instantie moet bestaan uit het opstellen 
van stabiele regels en procedures;

Or. fr

Amendement 89
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat het punt 
rechtszekerheid bij de uitleg van de 
rechtsgrondslag duidelijk verbetering 
behoeft, met name wat betreft de kwestie 
van financiering op basis van een lening. 
In de toekomst zouden de 
rechtsgrondslagen dusdanig moeten 
worden opgesteld dat onder andere voor 
financiële intermediairs en publieke 
stimuleringsbanken de 
beslissingsspeelruimte altijd voor de hele 



AM\855888NL.doc 47/54 PE458.491v01-00

NL

steunperiode van meet af aan duidelijk is. 
Hierbij moet worden onderzocht of een 
samenwerking met de Europese 
Rekenkamer bij het opstellen van de 
rechtsgrondslagen hulp kan bieden;

Or. de

Amendement 90
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. roept de Commissie op om het 
actieplan voor kleine ondernemingen, 
(initiatief voor wetgevingsvoorstellen) 
"Small Business Act", na twee jaar van 
tenuitvoerlegging (december 2008) te 
evalueren en daarbij vooral te letten op de 
resultaten met betrekking tot de 
versterking van het 
concurrentievermogen, de toegang tot 
financieringen en ondernemingskapitaal, 
de bevordering van innovatieve starters, 
de vermindering van de administratieve 
lasten, enzovoort;

Or. el

Amendement 91
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. spoort de lidstaten aan hun 
capaciteitsopbouw te versterken en met 
name ervoor te zorgen dat projecten met 
nationale bijdragen en met steun van 
financiële instrumentering worden 
gecofinancieerd, ten einde de 
absorptiepercentages te vergroten en 
verdere grote vertraging bij de 

23. spoort de lidstaten en de regionale 
overheden aan hun capaciteitsopbouw te 
versterken en met name ervoor te zorgen 
dat projecten met bijdragen en met steun 
van financiële instrumentering worden 
gecofinancieerd, ten einde de 
absorptiepercentages te vergroten en 
verdere grote vertraging bij de 
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investeringen te voorkomen; investeringen te voorkomen; 

Or. fr

Amendement 92
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. spoort de lidstaten aan hun 
capaciteitsopbouw te versterken en met 
name ervoor te zorgen dat projecten met 
nationale bijdragen en met steun van
financiële instrumentering worden 
gecofinancieerd, ten einde de 
absorptiepercentages te vergroten en 
verdere grote vertraging bij de 
investeringen te voorkomen;

23. spoort de lidstaten aan hun 
capaciteitsopbouw te versterken en met 
name ervoor te zorgen dat projecten met 
nationale bijdragen worden
gecofinancieerd en, waar relevant, 
financiële instrumentering in te voeren, ten 
einde de absorptiepercentages te vergroten 
en verdere grote vertraging bij de 
investeringen te voorkomen;

Or. en

Amendement 93
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. spoort de lidstaten aan hun 
capaciteitsopbouw te versterken en met 
name ervoor te zorgen dat projecten met 
nationale bijdragen en met steun van 
financiële instrumentering worden 
gecofinancieerd, ten einde de 
absorptiepercentages te vergroten en 
verdere grote vertraging bij de 
investeringen te voorkomen;

23. roept de lidstaten ertoe op hun 
capaciteitsopbouw te versterken en de 
administratieve last te verlichten en met 
name ervoor te zorgen dat projecten met 
nationale bijdragen en met steun van 
financiële instrumentering worden 
gecofinancieerd, ten einde de 
absorptiepercentages te vergroten en 
verdere grote vertraging bij de
investeringen te voorkomen;

Or. en
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Amendement 94
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. spoort de lidstaten aan hun 
capaciteitsopbouw te versterken en met 
name ervoor te zorgen dat projecten met 
nationale bijdragen en met steun van 
financiële instrumentering worden 
gecofinancieerd, ten einde de 
absorptiepercentages te vergroten en 
verdere grote vertraging bij de 
investeringen te voorkomen;

23. spoort de lidstaten aan hun 
capaciteitsopbouw te versterken en met 
name ervoor te zorgen dat projecten met 
nationale bijdragen en met steun van 
financiële instrumentering worden 
gecofinancieerd, ten einde de 
absorptiepercentages te vergroten en 
verdere grote vertraging bij de 
investeringen, en verkeerde investeringen, 
te voorkomen;

Or. de

Amendement 95
Eva-Britt Svensson namens de Commissie FEMM
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten, met het oog op het realiseren 
van de doelstellingen van de EU 2020-
strategie, de noodzakelijke maatregelen te 
treffen voor het cofinancieren en ten 
uitvoer leggen van 
cohesiebeleidsprogramma's die gericht 
zijn op het bevorderen van de sociale 
inclusie van vrouwen en het verbeteren 
van de gendergelijkheid op de 
arbeidsmarkt;

Or. en



PE458.491v01-00 50/54 AM\855888NL.doc

NL

Amendement 96
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. dringt erop aan voort te gaan op de 
reeds ingeslagen weg met behulp van de 
goedgekeurde projecten inzake de 
stimulering van onderzoek en innovatie, 
het gebruik van financiële 
instrumentering als middel om het 
kapitaal van kleine en middelgrote 
ondernemingen te vergroten, de 
stimulering van niet-vervuilend stedelijk 
vervoer, de toepassing van actief 
arbeidsmarktbeleid en beleid op het 
gebied van permanente educatie, en de 
renovatie van onderwijs- en 
gezondheidszorginstellingen. 

Or. es

Amendement 97
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. raadt aan een grondige analyse te 
verrichten van de uitvoeringsproblemen 
in de gebieden waar zich specifieke 
vertragingen hebben voorgedaan bij de 
projectselectie, zoals het geval is in de 
spoorwegsector, bepaalde investeringen in 
energie- en milieuprojecten, de digitale 
economie op het gebied van de invoering 
van breedband en het gebruik van ICT bij 
de overheid en in het bedrijfsleven, sociale 
integratie (hieraan zouden bestuur en 
capaciteitsopbouw kunnen worden 
toegevoegd, maar deze worden reeds in de 
punten 21 en 23 genoemd).

Or. es
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Amendement 98
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat het strategisch verslag 
2013 resultaatgericht moet zich en dat de 
nadruk daarin meer moet liggen op de 
kwaliteitsanalyse van outputs, resultaten, 
vroege impact en doeltreffendheid van de 
cohesiebeleidsprogramma's dan op de 
presentatie van al te veel statistische 
gegevens;

24. benadrukt dat het strategisch verslag 
2013 resultaatgericht moet zijn en dat de 
nadruk daarin meer moet liggen op de 
kwaliteitsanalyse van outputs, resultaten, 
vroege impact en doeltreffendheid van de 
cohesiebeleidsprogramma's;

Or. de

Amendement 99
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat het strategisch verslag 
2013 resultaatgericht moet zijn en dat de 
nadruk daarin meer moet liggen op de 
kwaliteitsanalyse van outputs, resultaten, 
vroege impact en doeltreffendheid van de 
cohesiebeleidsprogramma’s dan op de 
presentatie van al te veel statistische 
gegevens;

24. benadrukt dat het strategisch verslag 
2013 resultaatgericht moet zijn en dat de 
nadruk daarin meer moet liggen op de 
kwaliteitsanalyse van outputs, resultaten, 
langdurige effectiviteit van programma’s,
vroege impact van en doeltreffendheid van 
de cohesiebeleidsprogramma’s dan op de 
presentatie van al te veel statistische 
gegevens;

Or. fi

Amendement 100
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie om in 
toekomstige nationale strategische 
verslagen analyses op te nemen die meer 
aandacht besteden aan het cohesiebeleid 
in regio's met specifieke territoriale 
kenmerken, zoals het geval is in 
eilandregio's, berggebieden, gebieden met 
een lage bevolkingsdichtheid en de 
autonome steden Ceuta en Melilla;

Or. es

Amendement 101
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt de noodzaak het 
regionaal beleid op te nemen in een 
wereldwijde benadering van de 
communautaire actie door onderlinge 
aansluiting van de interne en externe 
onderdelen van het communautair beleid, 
met name in termen van cofinanciering, 
te vergemakkelijken; 

Or. fr

Amendement 102
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om regionale overheden, 
maatschappelijke actoren en 
vertegenwoordigers van verenigingen in 
een zo vroeg mogelijk stadium bij de 
totstandkoming van het cohesiebeleid te 
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betrekken;

Or. fr

Amendement 103
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de EU-instellingen en de 
lidstaten om een snellere afronding van 
essentiële documenten zoals het meerjarig 
financieel kader en de verordeningen bij de 
volgende onderhandelingsronde te 
vergemakkelijken ten einde de 
moeilijkheden die in de beginfase van de 
volgende programmeringsperiode zouden 
kunnen ontstaan, op te lossen;

25. verzoekt de EU-instellingen en de 
lidstaten om, met het oog op de volgende 
onderhandelingsronde over het 
toekomstige cohesiebeleid, een snellere 
afronding van essentiële documenten zoals 
het meerjarig financieel kader en de 
verordeningen te vergemakkelijken ten 
einde de moeilijkheden die in de beginfase 
van de volgende programmeringsperiode 
zouden kunnen ontstaan, op te lossen;

Or. es

Amendement 104
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat er voor het toekomstige 
cohesiebeleid toereikende financiële 
middelen beschikbaar zijn, dezelfde regels 
van toepassing zijn op alle lidstaten en het 
toekomstige cohesiebeleid gebaseerd zal 
zijn op 'multi-level governance' 
(meerlagig bestuur) ten einde de 
absorptiecapaciteit van Structuur- en 
Cohesiefondsen te verbeteren.

Or. en
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Amendement 105
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Commissie een 
gedachtewisseling op gang te brengen 
over de vraag hoe het Cohesiebeleid in de 
lopende programmeringsperiode 2007-
2013 nog beter ter ondersteuning kan 
worden ingezet en kan bijdragen aan de 
strategische doelstellingen die zijn 
vastgesteld in het kader van de Europa 
2020-strategie;

Or. pt


