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Amendement 1
Alain Cadec, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op de mededeling van de 
Commissie van XX juni 2011 over de EU-
strategie voor de Atlantische regio (COM 
(2011)XXXX),

Or. en

Amendement 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de informele 
samenwerkingsverbanden, de Euroregio's, 
de initiatieven van de Raad van Europa, de 
opeenvolgende verdragen en de EU-
wetgeving alle hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van meer solide en 
duurzame contacten tussen de diverse 
gebieden,

C. overwegende dat de informele 
samenwerkingsverbanden, de Euroregio's, 
de Eurodistricten, de EGTS, de 
initiatieven van de Raad van Europa, de 
opeenvolgende verdragen en de EU-
wetgeving alle hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van meer solide en 
duurzame contacten tussen de diverse 
gebieden,

Or. fr

Amendement 3
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de doelstelling 
"territoriale samenwerking" aan de 
buitengrenzen een onderdeel is van het 
pretoetredingsproces en ook van de 
tenuitvoerlegging van het 
nabuurschapsbeleid en dat we in dat 
opzicht de coördinatie van de betreffende 
communautaire beschikkingen moeten 
versterken,

Or. fr

Amendement 4
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat territoriale 
samenwerking, waarbij burgers van 
verschillende regio's worden gestimuleerd 
met elkaar samen te werken, een leerproces 
is dat een gevoel creëert van bij elkaar 
horen en het delen van een gezamenlijke 
toekomst,

H. overwegende dat territoriale 
samenwerking, waarbij burgers van 
verschillende regio's worden gestimuleerd 
met elkaar samen te werken, een 
doorlopend leerproces is dat een gevoel 
creëert van bij elkaar horen en het delen 
van een gezamenlijke toekomst,

Or. en

Amendement 5
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat er in de 
grensgebieden nauwelijks wordt 
geïnvesteerd in transnationale 
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vervoernetwerken (TEN), ofschoon juist 
op grensoverschrijdende knooppunten een 
uitbreiding dringend noodzakelijk is; 
beschouwt het opheffen van 
grensoverschrijdende obstakels in de 
infrastructuur als de klassieke 
meerwaarde van Europa,

Or. de

Amendement 6
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Overweging I 

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de burger bij territoriale 
samenwerking centraal moet staan,

I. overwegende dat de burger bij territoriale 
samenwerking centraal moet staan, in het 
bijzonder in het kader van 
grensoverschrijdende samenwerking,

Or. fr

Amendement 7
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Overweging I 

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de burger bij territoriale 
samenwerking centraal moet staan,

I. overwegende dat de burger bij territoriale 
samenwerking centraal moet staan en dat 
er daarom voor een gebiedsgebonden 
aanpak zou moeten worden gepleit,

Or. en
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Amendement 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Overweging I 

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de burger bij territoriale 
samenwerking centraal moet staan,

I. overwegende dat de burger bij territoriale 
samenwerking, evenals bij economische 
ontwikkeling en concurrentievermogen 
centraal moet staan,

Or. el

Amendement 9
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Overweging J 

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de verdieping van de 
territoriale samenwerking afhankelijk is 
van de vooruitgang die wordt geboekt op 
het gebied van de Europese integratie en 
coördinatie op alle terreinen en dat de 
territoriale samenwerking op zichzelf een 
experimenteel laboratorium voor de 
Europese integratie vormt, 

J. overwegende dat de verdieping van de 
territoriale samenwerking afhankelijk is 
van de vooruitgang die wordt geboekt op 
het gebied van de Europese integratie en 
coördinatie op alle terreinen en die een 
positief effect heeft op de Europese 
integratie en de territoriale cohesie, en dat 
de territoriale samenwerking op zichzelf 
een experimenteel laboratorium voor de 
Europese integratie vormt, 

Or. en

Amendement 10
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat territoriale samenwerking 1. wijst erop dat territoriale samenwerking 
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tot doel heeft de bestaande fysieke en 
bestuursrechtelijke barrières tussen 
gebieden en regio's te slechten zodat deze 
gezamenlijk aan de slag kunnen gaan met 
de uidagingen waarvoor zij staan, en het 
"grenseffect" te verminderen;

tot doel heeft de bestaande fysieke, 
culturele en bestuursrechtelijke barrières 
tussen gebieden en regio's te slechten zodat 
deze gezamenlijk aan de slag kunnen gaan 
met de uidagingen waarvoor zij staan, en 
het "grenseffect" te verminderen;

Or. cs

Amendement 11
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is overtuigd van de Europese 
meerwaarde van territoriale samenwerking 
en de belangrijke rol die zij speelt bij de 
voltooiing van de interne markt en de 
Europese integratie; wenst dan ook dat 
territoriale samenwerking een van de 
pijlers van het cohesiebeleid blijft;

2. is overtuigd van de Europese 
meerwaarde van territoriale samenwerking 
en de belangrijke rol die zij speelt bij de 
voltooiing van de interne markt en de 
Europese integratie in verschillende 
sectorale beleidsplannen, en wenst dan 
ook dat territoriale samenwerking een van 
de pijlers van het cohesiebeleid blijft;

Or. en

Amendement 12
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat multi-level 
governance een voorwaarde is om 
territoriale cohesie in Europa tot stand te 
kunnen brengen en wenst dat dit beginsel 
voor de lidstaten verplicht wordt gesteld 
met het oog op de waarborging van een 
evenwichtige territoriale ontwikkeling, in 
overeenstemming met het 
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subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 13
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is overtuigd van de Europese 
meerwaarde van territoriale samenwerking 
en de belangrijke rol die zij speelt bij de 
voltooiing van de interne markt en de 
Europese integratie; wenst dan ook dat 
territoriale samenwerking een van de 
pijlers van het cohesiebeleid blijft;

2. is overtuigd van de Europese 
meerwaarde van territoriale samenwerking 
en de belangrijke rol die zij speelt bij de 
voltooiing van de interne markt en de 
Europese integratie; wenst dan ook dat 
territoriale samenwerking een van de 
doelstellingen van het cohesiebeleid blijft;

Or. fr

Amendement 14
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept dat de doelstelling 
"territoriale samenwerking", die gestoeld 
is op het beginsel van economische, 
sociale en territoriale samenhang, alle 
Europese regio's aangaat omdat ze 
bijdraagt tot de bevordering van een 
harmonieuze ontwikkeling van de hele 
Europese Unie; herinnert er in dat 
verband aan dat we in het bijzonder 
aandacht moeten hebben voor de minder 
begunstigde regio's, met een grotere 
achterstand of uiteenlopende 
ontwikkelingsniveaus;
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Or. pt

Amendement 15
Georgios Stavrakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat territoriale 
samenwerking haar doeltreffendheid heeft 
bewezen en dat haar mogelijkheden en 
concurrentiepotentieel onvoldoende 
worden benut vanwege het schamele 
budget dat ervoor wordt uitgetrokken; 
verzoekt het budget voor de doelstelling 
"territoriale samenwerking" voor de 
volgende programmeringsperiode te 
verhogen tot ten minste 5% van het totale 
budget voor cohesiebeleid;

3. is van mening dat territoriale 
samenwerking haar doeltreffendheid heeft 
bewezen en dat haar mogelijkheden en 
concurrentiepotentieel onvoldoende 
worden benut vanwege het schamele 
budget dat ervoor wordt uitgetrokken en de 
complexe uitvoeringsvoorschriften; 
verzoekt om meer financiële middelen
voor de doelstelling "territoriale 
samenwerking" en de inzet van financiële 
instrumenten voor deze doelstelling in de 
volgende programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 16
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat territoriale 
samenwerking haar doeltreffendheid heeft 
bewezen en dat haar mogelijkheden en 
concurrentiepotentieel onvoldoende 
worden benut vanwege het schamele 
budget dat ervoor wordt uitgetrokken; 
verzoekt het budget voor de doelstelling 
"territoriale samenwerking" voor de 
volgende programmeringsperiode te 
verhogen tot ten minste 5% van het totale 
budget voor cohesiebeleid;

3. is van mening dat territoriale 
samenwerking haar doeltreffendheid heeft 
bewezen en dat haar mogelijkheden en 
concurrentiepotentieel onvoldoende 
worden benut vanwege het schamele 
budget dat ervoor wordt uitgetrokken; 
verzoekt dat de doelstelling "territoriale 
samenwerking" voor de volgende 
programmeringsperiode een financiering 
wordt toegekend die past bij de taken die 
eraan zijn toegewezen;
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Or. it

Amendement 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat territoriale 
samenwerking haar doeltreffendheid heeft 
bewezen en dat haar mogelijkheden en 
concurrentiepotentieel onvoldoende 
worden benut vanwege het schamele 
budget dat ervoor wordt uitgetrokken; 
verzoekt het budget voor de doelstelling 
"territoriale samenwerking" voor de 
volgende programmeringsperiode te 
verhogen tot ten minste 5% van het totale 
budget voor cohesiebeleid;

3. is van mening dat territoriale 
samenwerking haar doeltreffendheid heeft 
bewezen en dat haar mogelijkheden en 
concurrentiepotentieel onvoldoende 
worden benut vanwege het schamele 
budget dat ervoor wordt uitgetrokken; 
verzoekt het budget voor de doelstelling 
"territoriale samenwerking" voor de 
volgende programmeringsperiode te 
verhogen van de huidige 2,5% tot ten 
minste 5% van het totale budget voor 
cohesiebeleid;

Or. el

Amendement 18
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat territoriale 
samenwerking haar doeltreffendheid heeft
bewezen en dat haar mogelijkheden en 
concurrentiepotentieel onvoldoende 
worden benut vanwege het schamele 
budget dat ervoor wordt uitgetrokken; 
verzoekt het budget voor de doelstelling 
"territoriale samenwerking" voor de 
volgende programmeringsperiode te 
verhogen tot ten minste 5% van het totale 
budget voor cohesiebeleid;

3. is van mening dat territoriale 
samenwerking haar doeltreffendheid heeft 
bewezen en dat haar mogelijkheden en 
concurrentiepotentieel onvoldoende 
worden benut vanwege het schamele 
budget dat ervoor wordt uitgetrokken; 
verzoekt het budget voor de doelstelling 
"territoriale samenwerking" voor de 
volgende programmeringsperiode te 
verhogen tot ten minste 7% van het totale 
budget voor cohesiebeleid;
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Or. en

Amendement 19
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt nu meer werk te maken van 
de uitbreiding van de transnationale 
netwerken in de grensgebieden; verzoekt 
om uitbreiding van de bestaande 
doelstelling 3 met subsidiemogelijkheden 
voor de toegang tot of de uitbreiding van 
TEN-infrastructuren ("3 + TEN"); 
verzoekt derhalve met ingang van 2013 
een nieuwe begroting te hanteren voor 
grensoverschrijdende infrastructuren; 
deze mag evenwel niet ten koste gaan van 
bestaande territoriale 
samenwerkingsprogramma's;

Or. de

Amendement 20
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. pleit ervoor de huidige structuur van 
doelstelling 3, die is opgebouwd uit drie 
componenten (grensoverschrijdend, 
transnationaal en interregionaal) te 
behouden en de grensoverschrijdende 
component, die ten minste 70% van het 
budget voor territoriale samenwerking 
voor zijn rekening neemt, het meeste 
gewicht toe te blijven kennen;

4. pleit ervoor de huidige structuur van 
doelstelling 3, die is opgebouwd uit drie 
componenten (grensoverschrijdend, 
transnationaal en interregionaal) te 
behouden;



PE458.829v01-00 12/75 AM\858194NL.doc

NL

Or. it

Amendement 21
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. pleit ervoor de huidige structuur van 
doelstelling 3, die is opgebouwd uit drie 
componenten (grensoverschrijdend, 
transnationaal en interregionaal) te 
behouden en de grensoverschrijdende 
component, die ten minste 70% van het 
budget voor territoriale samenwerking voor 
zijn rekening neemt, het meeste gewicht 
toe te blijven kennen;

4. pleit ervoor de huidige structuur van 
doelstelling 3, die is opgebouwd uit drie 
componenten – grensoverschrijdend
(component A), transnationaal (component 
B) en interregionaal (component C) – te 
behouden en de grensoverschrijdende 
component, die ten minste 70% van het 
budget voor territoriale samenwerking voor 
zijn rekening neemt, het meeste gewicht 
toe te blijven kennen;

Or. fr

Amendement 22
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. pleit ervoor de huidige structuur van 
doelstelling 3, die is opgebouwd uit drie 
componenten (grensoverschrijdend, 
transnationaal en interregionaal) te 
behouden en de grensoverschrijdende 
component, die ten minste 70% van het 
budget voor territoriale samenwerking voor 
zijn rekening neemt, het meeste gewicht 
toe te blijven kennen;

4. pleit ervoor de huidige structuur van 
doelstelling 3, die is opgebouwd uit drie 
componenten (grensoverschrijdend, 
transnationaal en interregionaal) te 
behouden en de grensoverschrijdende 
component, die ten minste 70% van het 
budget voor territoriale samenwerking voor 
zijn rekening neemt, het meeste gewicht 
toe te blijven kennen; merkt op dat er in 
het kader van het programma voor alle 
regio's een eerlijke en evenwichtige 
verdeling van fondsen moet zijn.
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Or. en

Amendement 23
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het onderscheid tussen 
de grensoverschrijdende component die 
beantwoordt aan de lokale behoeften van 
de grensgebieden, en de transnationale 
component, die samenwerking op bredere 
strategische terreinen mogelijk maakt, 
behouden moet blijven;

5. is van mening dat het onderscheid tussen 
de grensoverschrijdende component die 
beantwoordt aan de lokale behoeften van 
de grensgebieden, en de transnationale 
component, die samenwerking op bredere, 
strategisch en economisch belangrijke 
terreinen mogelijk maakt, behouden moet 
blijven;

Or. el

Amendement 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het onderscheid tussen 
de grensoverschrijdende component die 
beantwoordt aan de lokale behoeften van 
de grensgebieden, en de transnationale 
component, die samenwerking op bredere 
strategische terreinen mogelijk maakt, 
behouden moet blijven;

5. is van mening dat als het onderscheid 
tussen de grensoverschrijdende component
(component A) die beantwoordt aan de 
lokale behoeften van de 
grensoverschrijdende gebieden, en de 
transnationale component (component B), 
die samenwerking op bredere strategische 
terreinen mogelijk maakt, behouden moet 
blijven, een betere coördinatie tussen de 
twee componenten onderzocht moet 
worden;

Or. fr
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Amendement 25
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het onderscheid tussen 
de grensoverschrijdende component die 
beantwoordt aan de lokale behoeften van 
de grensgebieden, en de transnationale 
component, die samenwerking op bredere 
strategische terreinen mogelijk maakt, 
behouden moet blijven;

5. is van mening dat het onderscheid tussen 
de grensoverschrijdende component die 
beantwoordt aan de lokale behoeften van 
de grensgebieden, en de transnationale 
component, waaronder de zogenoemde 
macroregionale schaal, die samenwerking 
op bredere strategische terreinen mogelijk 
maakt, behouden moet blijven;

Or. en

Amendement 26
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. moedigt het desalniettemin aan, om de 
coherentie en continuïteit van het 
territoriale optreden, in functie van de 
strategische aard van de projecten, te
waarborgen, dat er een grotere mate van 
flexibiliteit wordt nagestreefd om de door 
artikel 21 van de EFRO-verordening 
geboden mogelijkheden betreffende de 
plaats van uitvoering van de concrete acties 
in de context van de grensoverschrijdende 
en transnationale samenwerking aan te 
kunnen wenden; roept op tot een 
herziening van de geografische limiet van 
150 km die is vastgesteld voor 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking met kust- en zeegebieden;

6. moedigt het desalniettemin aan, om de 
coherentie en continuïteit van het 
territoriale optreden, in functie van de 
strategische aard van de projecten, te 
waarborgen, dat er een grotere mate van 
flexibiliteit wordt nagestreefd om de door 
artikel 21 van de EFRO-verordening 
geboden mogelijkheden betreffende de 
plaats van uitvoering van de concrete acties 
in de context van de grensoverschrijdende 
en transnationale samenwerking aan te 
kunnen wenden; roept, om eilandgebieden 
in aanmerking te laten komen voor 
grensoverschrijdende samenwerking, op 
tot afschaffing in alle gevallen van de 
geografische limiet van 150 km, en in het 
algemeen van elk op geografische afstand 
gebaseerd criterium;
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Or. es

Amendement 27
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. moedigt het desalniettemin aan, om de 
coherentie en continuïteit van het 
territoriale optreden, in functie van de 
strategische aard van de projecten, te 
waarborgen, dat er een grotere mate van 
flexibiliteit wordt nagestreefd om de door 
artikel 21 van de EFRO-verordening 
geboden mogelijkheden betreffende de 
plaats van uitvoering van de concrete acties 
in de context van de grensoverschrijdende 
en transnationale samenwerking aan te 
kunnen wenden; roept op tot een 
herziening van de geografische limiet van 
150 km die is vastgesteld voor 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking met kust- en zeegebieden;

6. moedigt het desalniettemin aan, om de 
coherentie en continuïteit van het 
territoriale optreden, in functie van de 
strategische aard van de projecten, te 
waarborgen, dat er een grotere mate van 
flexibiliteit wordt nagestreefd om de door 
artikel 21 van de EFRO-verordening 
geboden mogelijkheden betreffende de 
plaats van uitvoering van de concrete acties 
in de context van de grensoverschrijdende 
en transnationale samenwerking aan te 
kunnen wenden; roept op tot een 
verwijdering van de geografische limiet 
van 150 km die is vastgesteld voor 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking met kust- en zeegebieden;
vestigt in dat verband de aandacht op het 
specifieke geval van de ultraperifere 
regio's die gekenmerkt worden door hun  
insulaire karakter en hun afgelegen 
ligging;

Or. pt

Amendement 28
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. moedigt het desalniettemin aan, om de 
coherentie en continuïteit van het 
territoriale optreden, in functie van de 

6. moedigt het desalniettemin aan, om de 
coherentie en continuïteit van het 
territoriale optreden, in functie van de 



PE458.829v01-00 16/75 AM\858194NL.doc

NL

strategische aard van de projecten, te 
waarborgen, dat er een grotere mate van 
flexibiliteit wordt nagestreefd om de door 
artikel 21 van de EFRO-verordening 
geboden mogelijkheden betreffende de 
plaats van uitvoering van de concrete acties 
in de context van de grensoverschrijdende 
en transnationale samenwerking aan te 
kunnen wenden; roept op tot een 
herziening van de geografische limiet van 
150 km die is vastgesteld voor 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking met kust- en zeegebieden;

strategische aard van de projecten, te 
waarborgen, dat er een grotere mate van 
flexibiliteit wordt nagestreefd om de door 
artikel 21 van de EFRO-verordening 
geboden mogelijkheden betreffende de 
plaats van uitvoering van de concrete acties 
in de context van de grensoverschrijdende 
en transnationale samenwerking aan te 
kunnen wenden; roept op tot een bepaalde 
mate van flexibiliteit in de toepassing van 
de geografische limiet van 150 km die is 
vastgesteld voor programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking met 
kust- en zeegebieden;

Or. en

Amendement 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. moedigt het desalniettemin aan, om de 
coherentie en continuïteit van het 
territoriale optreden, in functie van de 
strategische aard van de projecten, te 
waarborgen, dat er een grotere mate van 
flexibiliteit wordt nagestreefd om de door 
artikel 21 van de EFRO-verordening 
geboden mogelijkheden betreffende de 
plaats van uitvoering van de concrete acties 
in de context van de grensoverschrijdende 
en transnationale samenwerking aan te 
kunnen wenden; roept op tot een 
herziening van de geografische limiet van 
150 km die is vastgesteld voor 
programma's voor grensoverschrijdende
samenwerking met kust- en zeegebieden;

6. moedigt het bovendien aan, om de 
coherentie en continuïteit van het 
territoriale optreden, in functie van de 
strategische aard van de projecten, te 
waarborgen, dat er een grotere mate van 
flexibiliteit wordt nagestreefd om de door 
artikel 21 van de EFRO-verordening 
geboden mogelijkheden betreffende de 
plaats van uitvoering van de concrete acties 
in de context van de grensoverschrijdende 
en transnationale samenwerking aan te 
kunnen wenden; roept op tot een 
herziening van de geografische limiet van 
150 km die is vastgesteld voor 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking met kust- en zeegebieden;

Or. fr



AM\858194NL.doc 17/75 PE458.829v01-00

NL

Amendement 30
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. moedigt het desalniettemin aan, om de 
coherentie en continuïteit van het 
territoriale optreden, in functie van de 
strategische aard van de projecten, te 
waarborgen, dat er een grotere mate van 
flexibiliteit wordt nagestreefd om de door 
artikel 21 van de EFRO-verordening 
geboden mogelijkheden betreffende de 
plaats van uitvoering van de concrete acties 
in de context van de grensoverschrijdende 
en transnationale samenwerking aan te 
kunnen wenden; roept op tot een 
herziening van de geografische limiet van 
150 km die is vastgesteld voor 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking met kust- en zeegebieden;

6. moedigt het desalniettemin aan, om de 
coherentie en continuïteit van het 
territoriale optreden, in functie van de 
strategische aard van de projecten, te 
waarborgen, dat er een grotere mate van 
flexibiliteit wordt nagestreefd om de door 
artikel 21 van de EFRO-verordening 
geboden mogelijkheden betreffende de 
plaats van uitvoering van de concrete acties 
in de context van de grensoverschrijdende 
en transnationale samenwerking aan te 
kunnen wenden en hier ook zeegebieden 
in op te nemen; roept op tot een herziening 
van de geografische limiet van 150 km die 
is vastgesteld voor programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking met 
kust- en zeegebieden;

Or. en

Amendement 31
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. stelt vast dat er in Europa regio's 
zijn die door hun afgelegen ligging, 
vanwege het criteria van de afstand tot 
een zeegrens, niet aan 
grensoverschrijdende samenwerking 
kunnen doen;

Or. pt
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Amendement 32
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. is echter van mening dat de 
integratie en de openheid van deze regio's 
ten aanzien van geografische ruimten 
buiten de Europese Unie niet alleen 
bepaald wordt, of mag bepaald worden, 
door de grote geografische afstand. Door 
de rijkdom van de historische, 
taalkundige en culturele banden die hen 
binden aan verschillende gebieden in de 
wereld bevinden zij zich in een 
bevoorrechte positie om deze relaties te 
verdiepen ten behoeve van de uitstraling 
van de Europese Unie in de wereld. 
Daarom moeten ze toegang krijgen tot 
grensoverschrijdende programma's;

Or. pt

Amendement 33
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. verlangt dat voorafgaand hieraan een 
beschouwing plaatsvindt om de 
strategische behoeften van iedere grens in 
kaart te brengen, conform de Europa 2020-
strategie, en dat de Europese territoriale 
samenwerking vervolgens geïntegreerd en 
op alle strategische planningsniveaus –
Europees, nationaal en regionaal - wordt 
doorgevoerd;

7. verlangt dat voorafgaand hieraan een 
beschouwing plaatsvindt om de 
strategische behoeften van iedere regio in 
kaart te brengen, conform de Europa 2020-
strategie, en dat de Europese territoriale 
samenwerking vervolgens geïntegreerd en 
op alle strategische planningsniveaus –
Europees, nationaal en regionaal - wordt 
doorgevoerd;

Or. en
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Amendement 34
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. verlangt dat voorafgaand hieraan een 
beschouwing plaatsvindt om de 
strategische behoeften van iedere grens in 
kaart te brengen, conform de Europa 2020-
strategie, en dat de Europese territoriale 
samenwerking vervolgens geïntegreerd en 
op alle strategische planningsniveaus –
Europees, nationaal en regionaal - wordt 
doorgevoerd;

7. onderstreept de cruciale rol van 
territoriale samenwerking voor de 
verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen; verlangt dat voorafgaand 
hieraan een beschouwing plaatsvindt om de 
strategische behoeften van iedere 
grensregio in kaart te brengen, conform 
deze strategie, en dat de Europese 
territoriale samenwerking vervolgens 
geïntegreerd en op alle strategische 
planningsniveaus – Europees, nationaal en 
regionaal - wordt doorgevoerd;

Or. en

Amendement 35
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. verlangt dat voorafgaand hieraan een 
beschouwing plaatsvindt om de 
strategische behoeften van iedere grens in 
kaart te brengen, conform de Europa 2020-
strategie, en dat de Europese territoriale 
samenwerking vervolgens geïntegreerd en 
op alle strategische planningsniveaus –
Europees, nationaal en regionaal - wordt 
doorgevoerd;

7. verlangt dat voorafgaand hieraan een 
beschouwing plaatsvindt om de 
strategische behoeften van iedere 
grensregio en samenwerkingsruimte in 
kaart te brengen, conform de Europa 2020-
strategie, en dat de Europese territoriale 
samenwerking vervolgens geïntegreerd en 
op alle strategische planningsniveaus –
Europees, nationaal, regionaal en lokaal –
wordt doorgevoerd; dringt er bij de 
Commissie op aan zo snel mogelijk een 
toelichting te geven op de inhoud van 
haar voorstellen voor de thematische 



PE458.829v01-00 20/75 AM\858194NL.doc

NL

concentratie van de fondsen conform het 
"menu van thematische prioriteiten" van 
de Europa 2020-strategie;

Or. fr

Amendement 36
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. verlangt dat voorafgaand hieraan een 
beschouwing plaatsvindt om de 
strategische behoeften van iedere grens in 
kaart te brengen, conform de Europa 2020-
strategie, en dat de Europese territoriale 
samenwerking vervolgens geïntegreerd en 
op alle strategische planningsniveaus –
Europees, nationaal en regionaal - wordt 
doorgevoerd;

7. verlangt dat voorafgaand hieraan een 
beschouwing plaatsvindt om de 
strategische behoeften van iedere 
grensregio en samenwerkingsruimte in 
kaart te brengen, conform de Europa 2020-
strategie, en dat de Europese territoriale 
samenwerking vervolgens geïntegreerd en 
op alle strategische planningsniveaus –
Europees, nationaal en regionaal – wordt 
doorgevoerd;

Or. fr

Amendement 37
László Surján

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat 
grensoverschrijdende samenwerking 
cruciaal is om doeltreffend te kunnen zijn 
en resultaten te kunnen boeken met beleid 
op het gebied van armoedebestrijding en 
integratie van kansarme groepen (zoals de 
Roma) in de Europese reguliere 
maatschappij; wenst dat aan dit 
onderwerp bijzondere aandacht wordt 
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besteed bij het ontwerpen van het 
regelgevingskader;

Or. en

Amendement 38
László Surján

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. pleit voor een specifieke aanpak van
de meest achtergestelde microregio's die 
gebukt gaan onder ernstige armoede en 
gespannen verhoudingen tussen 
meerderheids- en minderheidsculturen, 
en die de menselijke capaciteit en 
financiële draagkracht ontberen om aan 
de Europese regionale 
ontwikkelingsprogramma's deel te nemen; 
verzoekt om de instelling van een tijdelijk 
instrument op basis van versterkte 
technische bijstand, een aanzienlijk lager 
medefinancieringspercentage en 
vereenvoudigde uitvoeringsvoorschriften 
voor deze microregio's; 

Or. en

Amendement 39
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. wenst fondsen niet langer per lidstaat 
toe te kennen, maar op communautair 
niveau, per territoriaal 
samenwerkingsprogramma, op basis van 
de in bijlage 2, paragraaf 5 van de 

8. wenst dat fondsen steeds meer 
overeenstemmen met de in bijlage 2, 
paragraaf 5 van de algemene verordening 
genoemde criteria, om op strategische, 
geïntegreerde wijze de doelstellingen van 
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algemene verordening genoemde criteria, 
om op strategische, geïntegreerde wijze 
aan de behoeften van ieder gebied en 
iedere samenwerkingsruimte te kunnen 
voldoen; nodigt de Europese Commissie 
uit over andere strategische, meetbare, 
relevante criteria na te denken die de 
behoeften van de gebieden weerspiegelen 
en die het belangrijkste criterium van de 
demografie van tegenwicht kunnen 
voorzien;

ieder gebied en iedere 
samenwerkingsruimte te verwezenlijken;

Or. it

Amendement 40
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. wenst fondsen niet langer per lidstaat 
toe te kennen, maar op communautair 
niveau, per territoriaal 
samenwerkingsprogramma, op basis van 
de in bijlage 2, paragraaf 5 van de 
algemene verordening genoemde criteria,
om op strategische, geïntegreerde wijze 
aan de behoeften van ieder gebied en 
iedere samenwerkingsruimte te kunnen 
voldoen; nodigt de Europese Commissie 
uit over andere strategische, meetbare, 
relevante criteria na te denken die de 
behoeften van de gebieden weerspiegelen 
en die het belangrijkste criterium van de 
demografie van tegenwicht kunnen 
voorzien;

8. wenst territoriale 
samenwerkingsprojecten op 
communautair niveau te coördineren, om 
op strategische, geïntegreerde wijze aan de 
behoeften van de gebieden of 
samenwerkingsruimtes te kunnen voldoen; 
nodigt de Europese Commissie uit over 
andere strategische, meetbare, relevante 
criteria na te denken die de behoeften van 
de gebieden weerspiegelen en die het 
belangrijkste criterium van de demografie 
van tegenwicht kunnen voorzien;

Or. en
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Amendement 41
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. wenst fondsen niet langer per lidstaat 
toe te kennen, maar op communautair 
niveau, per territoriaal 
samenwerkingsprogramma, op basis van 
de in bijlage 2, paragraaf 5 van de 
algemene verordening genoemde criteria, 
om op strategische, geïntegreerde wijze 
aan de behoeften van ieder gebied en 
iedere samenwerkingsruimte te kunnen 
voldoen; nodigt de Europese Commissie 
uit over andere strategische, meetbare, 
relevante criteria na te denken die de 
behoeften van de gebieden weerspiegelen 
en die het belangrijkste criterium van de 
demografie van tegenwicht kunnen 
voorzien;

8. wenst fondsen per territoriaal 
samenwerkingsprogramma toe te kennen 
op basis van geharmoniseerde criteria, om 
op strategische, geïntegreerde wijze aan de 
behoeften van ieder gebied en iedere 
samenwerkingsruimte te kunnen voldoen; 
nodigt de Europese Commissie in dit 
verband uit over andere strategische, 
meetbare, relevante criteria na te denken 
die de behoeften van de gebieden 
weerspiegelen en die de criteria van de 
demografie van tegenwicht kunnen 
voorzien;

Or. en

Amendement 42
Georgios Stavrakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. wenst fondsen niet langer per lidstaat
toe te kennen, maar op communautair 
niveau, per territoriaal 
samenwerkingsprogramma, op basis van 
de in bijlage 2, paragraaf 5 van de 
algemene verordening genoemde criteria, 
om op strategische, geïntegreerde wijze 
aan de behoeften van ieder gebied en 
iedere samenwerkingsruimte te kunnen 
voldoen; nodigt de Europese Commissie 
uit over andere strategische, meetbare, 

8. wenst fondsen toe te kennen door 
rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de betrokken regio's of 
samenwerkingsruimtes en op basis van de 
in bijlage 2, paragraaf 5 van de algemene 
verordening genoemde criteria, om op 
strategische, geïntegreerde wijze aan de 
behoeften van ieder gebied en iedere 
samenwerkingsruimte te kunnen voldoen; 
nodigt de Europese Commissie uit over 
andere strategische, meetbare, relevante 
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relevante criteria na te denken die de 
behoeften van de gebieden weerspiegelen 
en die het belangrijkste criterium van de 
demografie van tegenwicht kunnen 
voorzien;

criteria na te denken die de behoeften van 
de gebieden weerspiegelen en die het 
belangrijkste criterium van de demografie 
van tegenwicht kunnen voorzien;

Or. en

Amendement 43
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. wenst fondsen niet langer per lidstaat 
toe te kennen, maar op communautair 
niveau, per territoriaal 
samenwerkingsprogramma, op basis van de 
in bijlage 2, paragraaf 5 van de algemene 
verordening genoemde criteria, om op 
strategische, geïntegreerde wijze aan de 
behoeften van ieder gebied en iedere 
samenwerkingsruimte te kunnen voldoen; 
nodigt de Europese Commissie uit over 
andere strategische, meetbare, relevante 
criteria na te denken die de behoeften van 
de gebieden weerspiegelen en die het 
belangrijkste criterium van de demografie 
van tegenwicht kunnen voorzien;

8. wenst fondsen per lidstaat te blijven 
toekennen, maar op communautair niveau, 
per territoriaal samenwerkingsprogramma, 
op basis van de in bijlage 2, paragraaf 5 
van de algemene verordening genoemde 
criteria, om op strategische, geïntegreerde 
wijze aan de behoeften van ieder gebied en 
iedere samenwerkingsruimte te kunnen 
voldoen; nodigt de Europese Commissie en 
de lidstaten uit over andere strategische, 
meetbare, relevante criteria na te denken 
die de behoeften van de gebieden 
weerspiegelen, maar die de positie van het 
belangrijkste criterium van de demografie 
niet ondermijnen;

Or. en

Amendement 44
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. wenst fondsen niet langer per lidstaat toe 
te kennen, maar op communautair niveau, 

8. vraagt de Commissie de mogelijkheid te 
beoordelen om fondsen niet langer per 
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per territoriaal samenwerkingsprogramma, 
op basis van de in bijlage 2, paragraaf 5 
van het algemeen reglement genoemde 
criteria, om op strategische, geïntegreerde 
wijze aan de behoeften van ieder gebied en 
iedere samenwerkingsruimte te kunnen 
voldoen; nodigt de Europese Commissie 
uit over andere strategische, meetbare, 
relevante criteria na te denken die de 
behoeften van de gebieden weerspiegelen 
en die het belangrijkste criterium van de 
demografie van tegenwicht kunnen 
voorzien;

lidstaat toe te kennen, maar op 
communautair niveau, per territoriaal 
samenwerkingsprogramma, op basis van de 
in bijlage 2, paragraaf 5 van het algemeen 
reglement genoemde criteria, om op 
strategische, geïntegreerde wijze aan de 
behoeften van ieder gebied en iedere 
samenwerkingsruimte te kunnen voldoen; 
nodigt de Europese Commissie uit over 
andere strategische, meetbare, relevante 
criteria na te denken die de behoeften van 
de gebieden weerspiegelen en die het 
belangrijkste criterium van de demografie 
van tegenwicht kunnen voorzien;

Or. fi

Amendement 45
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. wenst fondsen niet langer per lidstaat toe 
te kennen, maar op communautair niveau, 
per territoriaal samenwerkingsprogramma, 
op basis van de in bijlage 2, paragraaf 5 
van de algemene verordening genoemde 
criteria, om op strategische, geïntegreerde 
wijze aan de behoeften van ieder gebied en 
iedere samenwerkingsruimte te kunnen 
voldoen; nodigt de Europese Commissie 
uit over andere strategische, meetbare, 
relevante criteria na te denken die de 
behoeften van de gebieden weerspiegelen 
en die het belangrijkste criterium van de 
demografie van tegenwicht kunnen 
voorzien;

8. wenst fondsen niet langer per lidstaat toe 
te kennen, maar op communautair niveau, 
per territoriaal samenwerkingsprogramma, 
op basis van de in bijlage 2, paragraaf 5 
van de algemene verordening genoemde 
criteria, om op strategische, geïntegreerde 
wijze aan de behoeften van ieder gebied en 
iedere samenwerkingsruimte te kunnen 
voldoen; nodigt de Europese Commissie 
uit over andere strategische, meetbare, 
relevante criteria na te denken die de 
behoeften van de gebieden weerspiegelen 
en die het belangrijkste criterium van de 
demografie van tegenwicht kunnen 
voorzien, aangezien de demografische 
veranderingen, in het bijzonder de 
vergrijzing, voor de Europese regio's een 
economische en sociale uitdaging op 
lange termijn inhouden;

Or. pt
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Amendement 46
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. wenst fondsen niet langer per lidstaat toe 
te kennen, maar op communautair niveau, 
per territoriaal samenwerkingsprogramma, 
op basis van de in bijlage 2, paragraaf 5 
van de algemene verordening genoemde 
criteria, om op strategische, geïntegreerde 
wijze aan de behoeften van ieder gebied en 
iedere samenwerkingsruimte te kunnen 
voldoen; nodigt de Europese Commissie 
uit over andere strategische, meetbare, 
relevante criteria na te denken die de 
behoeften van de gebieden weerspiegelen 
en die het belangrijkste criterium van de 
demografie van tegenwicht kunnen 
voorzien;·

8. wenst fondsen niet langer per lidstaat toe 
te kennen, maar op communautair niveau, 
per territoriaal samenwerkingsprogramma, 
op basis van de in bijlage 2, paragraaf 5 
van de algemene verordening genoemde 
criteria, om op strategische, geïntegreerde 
wijze aan de behoeften van ieder gebied en 
iedere samenwerkingsruimte te kunnen 
voldoen; nodigt de Europese Commissie 
uit over andere strategische, meetbare, 
relevante criteria na te denken die de 
behoeften van de gebieden weerspiegelen 
en die het belangrijkste criterium van de 
demografie, de insulariteit of de moeilijke 
natuurlijke morfologie van tegenwicht 
kunnen voorzien, 

Or. el

Amendement 47
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt opnieuw het belang van 
interregionale samenwerking, maar 
betreurt het gebrek aan middelen dat 
hieraan is toegekend; vraagt om een 
verlaging van de Europese 
medefinanciering van 75% naar 60% in 
dit programma voor de deelnemers die 
afkomstig zijn uit regio's van de 
doelstelling "regionaal 

9. benadrukt opnieuw het belang van 
interregionale samenwerking; moedigt de 
regio's aan de mogelijkheden voor 
interregionale samenwerking die in het 
kader van artikel 37, lid 6, punt b) van de 
algemene verordening worden geboden, 
beter te benutten; pleit er in dat opzicht 
voor dat de "interregionale" component 
van doelstelling 3 ook een bijdrage levert 
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concurrentievermogen en 
werkgelegenheid"; moedigt de regio's aan 
de mogelijkheden voor interregionale 
samenwerking die in het kader van artikel 
37, lid 6, punt b) van de algemene 
verordening worden geboden, beter te 
benutten; pleit er in dat opzicht voor dat de 
"interregionale" component van 
doelstelling 3 ook een bijdrage levert aan 
de coördinatie en de programmering van 
deze projecten, de kapitalisatie van kennis 
en de uitwisseling van goede praktijken, in 
nog nauwere samenhang met het steunpunt 
INTERACT;

aan de coördinatie en de programmering 
van deze projecten, de kapitalisatie van 
kennis en de uitwisseling van goede 
praktijken, in nog nauwere samenhang met 
het steunpunt INTERACT;

Or. el

Amendement 48
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt opnieuw het belang van 
interregionale samenwerking, maar 
betreurt het gebrek aan middelen dat 
hieraan is toegekend; vraagt om een 
verlaging van de Europese 
medefinanciering van 75% naar 60% in 
dit programma voor de deelnemers die 
afkomstig zijn uit regio's van de 
doelstelling "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid"; moedigt de regio's aan 
de mogelijkheden voor interregionale 
samenwerking die in het kader van artikel 
37, lid 6, punt b) van de algemene 
verordening worden geboden, beter te 
benutten; pleit er in dat opzicht voor dat de 
"interregionale" component van 
doelstelling 3 ook een bijdrage levert aan 
de coördinatie en de programmering van 
deze projecten, de kapitalisatie van kennis 
en de uitwisseling van goede praktijken, in 

9. benadrukt opnieuw het belang van 
interregionale samenwerking, maar 
betreurt het gebrek aan middelen dat 
hieraan is toegekend; moedigt de regio's 
aan de mogelijkheden voor interregionale 
samenwerking die in het kader van artikel 
37, lid 6, punt b) van de algemene 
verordening worden geboden, beter te 
benutten; pleit er in dat opzicht voor dat de 
"interregionale" component van 
doelstelling 3 ook een bijdrage levert aan 
de coördinatie en de programmering van 
deze projecten, de kapitalisatie van kennis 
en de uitwisseling van goede praktijken, in 
nog nauwere samenhang met het steunpunt 
INTERACT;
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nog nauwere samenhang met het steunpunt 
INTERACT;

Or. it

Amendement 49
Georgios Stavrakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt opnieuw het belang van 
interregionale samenwerking, maar 
betreurt het gebrek aan middelen dat 
hieraan is toegekend; vraagt om een 
verlaging van de Europese 
medefinanciering van 75% naar 60% in
dit programma voor de deelnemers die 
afkomstig zijn uit regio's van de 
doelstelling "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid"; moedigt de regio's aan 
de mogelijkheden voor interregionale 
samenwerking die in het kader van artikel 
37, lid 6, punt b) van de algemene 
verordening worden geboden, beter te 
benutten; pleit er in dat opzicht voor dat de 
"interregionale" component van 
doelstelling 3 ook een bijdrage levert aan 
de coördinatie en de programmering van 
deze projecten, de kapitalisatie van kennis 
en de uitwisseling van goede praktijken, in 
nog nauwere samenhang met het steunpunt 
INTERACT; 

9. benadrukt opnieuw het belang van 
interregionale samenwerking, maar 
betreurt het gebrek aan middelen dat 
hieraan is toegekend; verlangt dat er bij de 
vaststelling van de Europese 
medefinanciering rekening wordt 
gehouden met het ontwikkelingsniveau 
van iedere regio; moedigt de regio's aan de 
mogelijkheden voor interregionale 
samenwerking die in het kader van artikel 
37, lid 6, punt b) van de algemene 
verordening worden geboden, beter te 
benutten; pleit er in dat opzicht voor dat de 
"interregionale" component van 
doelstelling 3 ook een bijdrage levert aan 
de coördinatie en de programmering van 
deze projecten, de kapitalisatie van kennis 
en de uitwisseling van goede praktijken, in 
nog nauwere samenhang met het steunpunt 
INTERACT; 

Or. en

Amendement 50
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 
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Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt opnieuw het belang van 
interregionale samenwerking, maar 
betreurt het gebrek aan middelen dat 
hieraan is toegekend; vraagt om een 
verlaging van de Europese 
medefinanciering van 75% naar 60% in 
dit programma voor de deelnemers die 
afkomstig zijn uit regio's van de 
doelstelling "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid"; moedigt de regio's aan 
de mogelijkheden voor interregionale 
samenwerking die in het kader van artikel 
37, lid 6, punt b) van het algemeen 
reglement worden geboden, beter te 
benutten; pleit er in dit opzicht voor dat de 
"interregionale" component van 
doelstelling 3 ook een bijdrage levert aan 
de coördinatie en de programmering van 
deze projecten, de kapitalisatie van kennis 
en de uitwisseling van goede praktijken, in 
nog nauwere samenhang met het steunpunt 
INTERACT;

9. benadrukt opnieuw het belang van 
interregionale samenwerking, maar 
betreurt het gebrek aan middelen dat 
hieraan is toegekend; vraagt de Commissie 
het aandeel Europese medefinanciering 
per programma te onderzoeken, rekening 
houdend met het stimulerend effect 
ervan1; moedigt de regio's aan de 
mogelijkheden voor interregionale 
samenwerking die in het kader van artikel 
37, lid 6, punt b) van het algemeen 
reglement worden geboden, beter te 
benutten; pleit er in dit opzicht voor dat de 
"interregionale" component van 
doelstelling 3 ook een bijdrage levert aan 
de coördinatie en de programmering van 
deze projecten, de kapitalisatie van kennis 
en de uitwisseling van goede praktijken, in 
nog nauwere samenhang met het steunpunt 
INTERACT;

__________________
1 Aangezien het aandeel Europese 
medefinanciering per programma 
verschilt, moet hier niet naar exacte 
percentages worden verwezen.

Or. fi

Amendement 51
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt opnieuw het belang van 
interregionale samenwerking, maar 
betreurt het gebrek aan middelen dat 

9. benadrukt opnieuw het belang van 
interregionale samenwerking, maar 
betreurt het gebrek aan middelen dat 
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hieraan is toegekend; vraagt om een 
verlaging van de Europese 
medefinanciering van 75% naar 60% in dit 
programma voor de deelnemers die 
afkomstig zijn uit regio's van de 
doelstelling "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid"; moedigt de regio's aan 
de mogelijkheden voor interregionale 
samenwerking die in het kader van artikel 
37, lid 6, punt b) van de algemene 
verordening worden geboden, beter te 
benutten; pleit er in dat opzicht voor dat de 
"interregionale" component van 
doelstelling 3 ook een bijdrage levert aan 
de coördinatie en de programmering van 
deze projecten, de kapitalisatie van kennis 
en de uitwisseling van goede praktijken, in 
nog nauwere samenhang met het 
steunpunt INTERACT; 

hieraan is toegekend; vraagt om een 
verlaging van de Europese 
medefinanciering van 75% naar 60% in dit 
programma voor de deelnemers die 
afkomstig zijn uit regio's van de 
doelstelling "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" om het aantal projecten 
in het kader van deze doelstelling te 
verhogen; pleit er in dat opzicht voor dat 
de "interregionale" component van 
doelstelling 3 ook een bijdrage levert aan 
de coördinatie en de programmering van 
deze projecten, de kapitalisatie van kennis 
en de uitwisseling van goede praktijken; 
benadrukt voor toekomstige operationele 
programma's de noodzaak om steun te 
verwerven van INTERACT en de 
vaardigheden aan te leren om succesvolle 
hulpprogramma's op te zetten, naar het 
voorbeeld van het RC LACE-project; 

Or. en

Amendement 52
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt opnieuw het belang van 
interregionale samenwerking, maar 
betreurt het gebrek aan middelen dat 
hieraan is toegekend; vraagt om een 
verlaging van de Europese 
medefinanciering van 75% naar 60% in dit 
programma voor de deelnemers die 
afkomstig zijn uit regio's van de 
doelstelling "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid"; moedigt de regio's aan 
de mogelijkheden voor interregionale 
samenwerking die in het kader van artikel 
37, lid 6, punt b) van het algemeen 

9. benadrukt opnieuw het belang van 
interregionale samenwerking (component 
C), maar betreurt het gebrek aan middelen 
dat hieraan is toegekend; stelt in dat 
opzicht voor om de Europese 
medefinanciering in deze component te 
verlagen van 75% naar 60% voor de 
deelnemers die afkomstig zijn uit regio's 
van de doelstelling "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid"; verzoekt de 
samenwerkingsthema's uit te breiden tot 
territoriaal bestuur en territoriale 
ontwikkeling; moedigt de regio's 
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reglement worden geboden, beter te 
benutten; pleit er in dat opzicht voor dat de 
"interregionale" component van 
doelstelling 3 ook een bijdrage levert aan
de coördinatie en de programmering van 
deze projecten, de kapitalisatie van kennis 
en de uitwisseling van goede praktijken, in 
nog nauwere samenhang met het 
steunpunt INTERACT; 

bovendien aan de mogelijkheden voor 
interregionale samenwerking die in het 
kader van artikel 37, lid 6, punt b) van de 
algemene verordening worden geboden, 
beter te benutten; pleit er in dat opzicht 
voor dat de "interregionale" component 
van doelstelling 3 ook verantwoordelijk is
voor de coördinatie en de programmering 
van deze projecten, de kapitalisatie van 
kennis en de uitwisseling van goede 
praktijken;

Or. fr

Amendement 53
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. stimuleert de activiteiten van het 
ESPON en stelt voor de ESPON-
resultaten toegankelijker te maken, zodat 
de betrokken deelnemers er makkelijker 
gebruik van kunnen maken; 

10. stimuleert de activiteiten van het 
ESPON maar stelt voor dat lokale en 
regionale overheden meer mogelijkheden 
moeten krijgen om actief bij de 
onderzoeken van EPSON naar territoriale 
ontwikkelingszaken betrokken te worden, 
en dat de daaruit voorvloeiende resultaten 
eenvoudiger in de praktijk gebruikt 
moeten kunnen worden; 

Or. en

Amendement 54
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. is verheugd over de successen van het 
URBACT-programma op het gebied van 

11. is verheugd over de successen van het 
URBACT-programma op het gebied van 
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duurzame stedelijke ontwikkeling en 
vraagt om verlenging ervan;

duurzame stedelijke ontwikkeling en 
vraagt om verlenging en uitbreiding ervan 
naar een betekenisvol en breed 
toegankelijk initiatief dat mogelijkheden 
biedt voor samen leren en overdraagbaar 
is naar lokale stedelijke uitdagingen; 

Or. en

Amendement 55
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wenst dat het programma 
INTERACT, dat ten dienste staat van en 
ondersteuning biedt aan territoriale 
samenwerkingsprogramma's, wordt 
voortgezet en verzoekt de coördinatie 
tussen INTERACT, URBACT, ESPON en 
component C te versterken om doelstelling 
3 beter te kunnen uitvoeren;

Or. fr

Amendement 56
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. nodigt de Europese Commissie uit na te 
denken over mogelijkheden om te 
investeren en om de lokale en regionale 
bestuurders bij deze Europese netwerken 
voor de uitwisseling van kennis en goede 
praktijken te betrekken;

12. nodigt de Europese Commissie uit na te 
denken over mogelijkheden om het 
Erasmus-proefproject ten uitvoer te 
leggen voor lokale en regionale 
volksvertegenwoordigers; 

Or. en
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Amendement 57
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. herhaalt dat het betrekken van 
lokale en regionale actoren om de EU-
doelstellingen te behalen een voorwaarde 
is voor de doeltreffende tenuitvoerlegging 
van territoriale cohesie;

Or. en

Amendement 58
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de doelstelling 
"territoriale samenwerking" enerzijds en de 
doelstellingen "convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" anderzijds elkaar beter 
moeten gaan aanvullen; stelt voor dat de 
regionale operationele programma's een 
bijdrage gaan leveren aan de 
grensoverschrijdende en transnationale 
projecten waar zij onder vallen, waarbij er 
een territoriale verdeling van middelen 
plaatsvindt voor prioritaire projecten, die 
van tevoren met de programmapartners 
worden vastgesteld en goedgekeurd, met 
respect voor de principes van multi-level 
governance en partnerschap;

13. is van mening dat de doelstelling 
"territoriale samenwerking" in de 
doelstellingen "convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" moet worden 
geïntegreerd; stelt voor dat de regionale 
operationele programma's een bijdrage 
gaan leveren aan de grensoverschrijdende 
en transnationale projecten waar zij onder 
vallen; verlangt dat de programmering 
beter wordt gecoördineerd dan voorheen 
het geval was;

Or. en
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Amendement 59
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de doelstelling 
"territoriale samenwerking" enerzijds en de 
doelstellingen "convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" anderzijds elkaar beter 
moeten gaan aanvullen; stelt voor dat de 
regionale operationele programma's een 
bijdrage gaan leveren aan de 
grensoverschrijdende en transnationale 
projecten waar zij onder vallen, waarbij er 
een territoriale verdeling van middelen 
plaatsvindt voor prioritaire projecten, die 
van tevoren met de programmapartners 
worden vastgesteld en goedgekeurd, met 
respect voor de principes van multi-level 
governance en partnerschap;

13. is van mening dat de doelstelling 
"territoriale samenwerking" enerzijds en de 
doelstellingen "convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" anderzijds elkaar beter 
moeten gaan aanvullen; stelt voor dat de 
regionale operationele programma's een 
bijdrage gaan leveren aan de 
grensoverschrijdende en transnationale 
projecten waar zij onder vallen, waarbij er 
een territoriale aanpak van de toewijzing 
van middelen wordt vastgesteld, en dit ten 
behoeve van prioritaire projecten, die van 
tevoren met de programmapartners worden 
vastgesteld en goedgekeurd, met respect 
voor de principes van multi-level 
governance en partnerschap;

Or. fr

Amendement 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de doelstelling 
"territoriale samenwerking" enerzijds en de 
doelstellingen "convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" anderzijds elkaar beter 
moeten gaan aanvullen; stelt voor dat de 
regionale operationele programma's een 
bijdrage gaan leveren aan de 
grensoverschrijdende en transnationale 
projecten waar zij onder vallen, waarbij er 

13. is van mening dat de doelstelling 
"territoriale samenwerking" enerzijds en de 
doelstellingen "convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" anderzijds elkaar beter 
moeten gaan aanvullen; stelt voor dat de 
regionale operationele programma's zich 
interesseren voor en een bijdrage gaan 
leveren aan de grensoverschrijdende,
transnationale en interregionale projecten 
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een territoriale verdeling van middelen 
plaatsvindt voor prioritaire projecten, die 
van tevoren met de programmapartners 
worden vastgesteld en goedgekeurd, met 
respect voor de principes van multi-level 
governance en partnerschap;

waar zij onder vallen, waarbij er een 
territoriale verdeling van middelen 
plaatsvindt voor prioritaire projecten, die 
van tevoren met de programmapartners 
worden vastgesteld en afgestemd, met 
respect voor de principes van multi-level 
governance en partnerschap;

Or. fr

Amendement 61
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de doelstelling 
"territoriale samenwerking" enerzijds en de 
doelstellingen "convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" anderzijds elkaar beter 
moeten gaan aanvullen; stelt voor dat de 
regionale operationele programma's een 
bijdrage gaan leveren aan de 
grensoverschrijdende en transnationale 
projecten waar zij onder vallen, waarbij er 
een territoriale verdeling van middelen 
plaatsvindt voor prioritaire projecten, die 
van tevoren met de programmapartners 
worden vastgesteld en goedgekeurd, met 
respect voor de principes van multi-level 
governance en partnerschap;

13. is van mening dat de doelstelling 
"territoriale samenwerking" enerzijds en de 
doelstellingen "convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" anderzijds elkaar beter 
moeten gaan aanvullen; stelt voor dat de 
regionale operationele programma's een 
bijdrage gaan leveren aan de 
grensoverschrijdende en transnationale 
projecten waar zij onder vallen, waarbij er 
een territoriale verdeling van middelen 
plaatsvindt voor prioritaire projecten, die 
van tevoren met de programmapartners 
worden vastgesteld en goedgekeurd, met 
respect voor de principes van multi-level 
governance en partnerschap waardoor, 
dankzij de grensoverschrijdende relaties 
die tussen private en publieke actoren 
worden opgebouwd, het potentieel van 
territoriale samenwerking beter benut zal 
kunnen worden; 

Or. en
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Amendement 62
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de doelstelling
"territoriale samenwerking" enerzijds en de 
doelstellingen "convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" anderzijds elkaar beter 
moeten gaan aanvullen; stelt voor dat de 
regionale operationele programma's een 
bijdrage gaan leveren aan de 
grensoverschrijdende en transnationale 
projecten waar zij onder vallen, waarbij er 
een territoriale verdeling van middelen 
plaatsvindt voor prioritaire projecten, die 
van tevoren met de programmapartners 
worden vastgesteld en goedgekeurd, met 
respect voor de principes van multi-level 
governance en partnerschap;

13. is van mening dat de doelstelling 
"territoriale samenwerking" enerzijds en de 
doelstellingen "convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" anderzijds elkaar beter 
moeten gaan aanvullen; stelt voor dat de 
regionale operationele programma's de 
realiseerbare mogelijkheid krijgen een 
bijdrage te gaan leveren aan de 
grensoverschrijdende en transnationale 
projecten waar zij onder vallen, waarbij er 
een territoriale verdeling van middelen 
plaatsvindt voor prioritaire projecten, die 
van tevoren met de programmapartners van 
aangrenzende regio's worden vastgesteld 
en goedgekeurd, met respect voor de 
principes van multi-level governance en 
partnerschap;

Or. en

Amendement 63
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. moedigt de lidstaten en de regio's aan 
pluriregionale operationele programma's 
op te zetten die zich richten op 
gemeenschappelijke territoriale 
vraagstukken; nodigt de Commissie uit na 
te denken over de reglementaire 
aanpassingen die nodig zijn voor het 
opzetten van grensoverschrijdende 
pluriregionale operationele programma's 

Schrappen
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naar hetzelfde voorbeeld;

Or. en

Amendement 64
Manfred Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. moedigt de lidstaten en de regio's aan 
pluriregionale operationele programma's 
op te zetten die zich richten op 
gemeenschappelijke territoriale 
vraagstukken; nodigt de Commissie uit na 
te denken over de reglementaire 
aanpassingen die nodig zijn voor het 
opzetten van grensoverschrijdende 
pluriregionale operationele programma's 
naar hetzelfde voorbeeld;

Schrappen

(Dit verzoek is niet in overeenstemming 
met der Interreg-beoordeling, waarin 
duidelijk wordt verzocht instrumenten en 
gebieden niet voortdurend te wijzigen. 
Bovendien worden met kleinere, 
regiospecifieke A-programma's de beste 
resultaten geboekt.)

Or. de

Amendement 65
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. moedigt de lidstaten en de regio's aan 
pluriregionale operationele programma's op 
te zetten die zich richten op 
gemeenschappelijke territoriale 

14. moedigt de lidstaten en de regio's aan 
pluriregionale operationele programma's op 
te zetten die zich richten op 
gemeenschappelijke territoriale 
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vraagstukken; nodigt de Commissie uit na 
te denken over de reglementaire 
aanpassingen die nodig zijn voor het 
opzetten van grensoverschrijdende 
pluriregionale operationele programma's 
naar hetzelfde voorbeeld;

vraagstukken zoals het bestaan van een 
bergmassief of een rivierbekken dat 
structuur geeft aan het grondgebied; 
nodigt de Commissie uit na te denken over 
de reglementaire aanpassingen die nodig 
zijn voor het opzetten van 
grensoverschrijdende pluriregionale 
operationele programma's naar hetzelfde 
voorbeeld;

Or. fr

Amendement 66
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. moedigt de lidstaten en de regio's aan 
pluriregionale operationele programma's op 
te zetten die zich richten op 
gemeenschappelijke territoriale 
vraagstukken; nodigt de Commissie uit na 
te denken over de reglementaire 
aanpassingen die nodig zijn voor het 
opzetten van grensoverschrijdende 
pluriregionale operationele programma's 
naar hetzelfde voorbeeld;

14. moedigt de lidstaten en de regio's aan 
pluriregionale operationele programma's op 
te zetten die zich richten op 
gemeenschappelijke territoriale 
vraagstukken en waarvan de 
bestuursorganen EGTS kunnen worden; 
nodigt de Commissie uit na te denken over 
de reglementaire aanpassingen die nodig 
zijn voor het opzetten van 
grensoverschrijdende pluriregionale 
operationele programma's naar hetzelfde 
voorbeeld;

Or. cs

Amendement 67
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. moedigt de Commissie en de 
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lidstaten aan om in de grensgebieden te 
ijveren voor beleidscoördinatie bij 
vraagstukken als de belasting van 
natuurlijke personen en vennootschappen 
en de arbeidsmarkt, opdat er geen 
concurrentieverstoring optreedt in het 
kader van de economische en territoriale 
integratie;

Or. el

Amendement 68
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de logica van de 
macroregio's, die op initiatief van de Raad 
gecreëerd zijn, een experimentele logica 
betreft waarbij coördinatie plaatsvindt van 
gemeenschappelijke projecten die een zeer 
groot gebied beslaan. Het doel hiervan is 
de voordelen van een geïntegreerde en 
multisectorale aanpak uit te buiten, 
rondom gemeenschappelijke strategische 
acties die vanuit reeds bestaande fondsen 
worden gefinancierd; herinnert eraan dat 
deze strategieën niet mogen leiden tot 
extra uitgaven op de begroting van de 
Unie, de oprichting van nieuwe 
instellingen of de toepassing van nieuwe 
wetgeving; 

15. herinnert eraan dat de logica van de 
macroregio's, die op initiatief van de Raad 
gecreëerd zijn, een experimentele logica 
betreft waarbij coördinatie plaatsvindt van 
gemeenschappelijke projecten die een zeer 
groot gebied beslaan. Het doel hiervan is 
de voordelen van een geïntegreerde en 
multisectorale aanpak te gebruiken, 
rondom gemeenschappelijke strategische 
acties die vanuit reeds bestaande fondsen 
worden gefinancierd; herinnert eraan dat 
deze strategieën niet mogen leiden tot 
nieuwe fondsen in de begroting van de 
Unie, de oprichting van nieuwe 
instellingen of de toepassing van nieuwe 
wetgeving; 

Or. en

Amendement 69
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 
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Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de logica van de 
macroregio's, die op initiatief van de Raad 
gecreëerd zijn, een experimentele logica 
betreft waarbij coördinatie plaatsvindt van 
gemeenschappelijke projecten die een zeer 
groot gebied beslaan. Het doel hiervan is 
de voordelen van een geïntegreerde en 
multisectorale aanpak uit te buiten, rondom 
gemeenschappelijke strategische acties die 
vanuit reeds bestaande fondsen worden 
gefinancierd; herinnert eraan dat deze 
strategieën niet mogen leiden tot extra 
uitgaven op de begroting van de Unie, de 
oprichting van nieuwe instellingen of de 
toepassing van nieuwe wetgeving; 

15. herinnert eraan dat de logica van de 
macroregio's, die op initiatief van de Raad 
gecreëerd zijn, een experimentele logica 
betreft waarbij coördinatie plaatsvindt van 
gemeenschappelijke projecten die een zeer 
groot gebied beslaan. Het doel hiervan is 
de voordelen van een geïntegreerde en 
multisectorale aanpak uit te buiten, rondom 
gemeenschappelijke strategische acties die 
vanuit reeds bestaande fondsen worden 
gefinancierd; herinnert eraan dat deze 
strategieën niet leiden tot extra uitgaven op 
de begroting van de Unie en niet voorzien 
in de oprichting van nieuwe instellingen of 
de toepassing van nieuwe wetgeving; 

Or. en

Amendement 70
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de logica van de 
macroregio's, die op initiatief van de Raad 
gecreëerd zijn, een experimentele logica 
betreft waarbij coördinatie plaatsvindt van 
gemeenschappelijke projecten die een zeer 
groot gebied beslaan. Het doel hiervan is 
de voordelen van een geïntegreerde en
multisectorale aanpak uit te buiten, rondom 
gemeenschappelijke strategische acties die 
vanuit reeds bestaande fondsen worden 
gefinancierd; herinnert eraan dat deze 
strategieën niet mogen leiden tot extra 
uitgaven op de begroting van de Unie, de 
oprichting van nieuwe instellingen of de 
toepassing van nieuwe wetgeving;

15. herinnert eraan dat de logica van de 
macroregio's, die op initiatief van de Raad 
gecreëerd zijn, een experimentele logica 
betreft waarbij coördinatie plaatsvindt van 
gemeenschappelijke projecten die een zeer 
groot gebied beslaan dat gekenmerkt wordt 
door gemeenschappelijke territoriale 
problemen. Het doel hiervan is de 
voordelen van een geïntegreerde,
multisectorale en territoriale aanpak uit te 
buiten, rondom gemeenschappelijke 
strategische acties die vanuit reeds 
bestaande fondsen worden gefinancierd; 
herinnert eraan dat deze strategieën niet 
mogen leiden tot extra uitgaven op de 
begroting van de Unie, de oprichting van 
nieuwe instellingen of de toepassing van 
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nieuwe wetgeving;

Or. fr

Amendement 71
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de logica van de 
macroregio's, die op initiatief van de Raad 
gecreëerd zijn, een experimentele logica 
betreft waarbij coördinatie plaatsvindt van 
gemeenschappelijke projecten die een zeer 
groot gebied beslaan. Het doel hiervan is 
de voordelen van een geïntegreerde en 
multisectorale aanpak uit te buiten, rondom 
gemeenschappelijke strategische acties die 
vanuit reeds bestaande fondsen worden 
gefinancierd; herinnert eraan dat deze
strategieën niet mogen leiden tot extra 
uitgaven op de begroting van de Unie, de 
oprichting van nieuwe instellingen of de 
toepassing van nieuwe wetgeving;

15. herinnert eraan dat de logica van de 
macroregio's, die op initiatief van de Raad 
gecreëerd zijn, een experimentele logica 
betreft waarbij coördinatie plaatsvindt van 
gemeenschappelijke projecten die een zeer 
groot gebied beslaan. Het doel hiervan is 
de voordelen van een geïntegreerde en 
multisectorale aanpak uit te buiten, rondom 
gemeenschappelijke strategische acties die 
vanuit reeds bestaande fondsen worden 
gefinancierd; herinnert eraan dat dergelijke 
strategieën in hun huidige of toekomstige 
vorm een basis moeten verschaffen om 
een meer strategische en gezamenlijke 
aanpak te realiseren via de desbetreffende 
instrumenten op het gebied van 
territoriale samenwerking, maar niet 
mogen leiden tot extra uitgaven op de 
begroting van de Unie, de oprichting van 
nieuwe instellingen of de toepassing van 
nieuwe wetgeving; 

Or. en

Amendement 72
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 
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Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de logica van de 
macroregio's, die op initiatief van de Raad 
gecreëerd zijn, een experimentele logica 
betreft waarbij coördinatie plaatsvindt van 
gemeenschappelijke projecten die een zeer 
groot gebied beslaan. Het doel hiervan is 
de voordelen van een geïntegreerde en 
multisectorale aanpak uit te buiten, rondom 
gemeenschappelijke strategische acties die 
vanuit reeds bestaande fondsen worden 
gefinancierd; herinnert eraan dat deze 
strategieën niet mogen leiden tot extra 
uitgaven op de begroting van de Unie, de 
oprichting van nieuwe instellingen of de 
toepassing van nieuwe wetgeving;

15. wijst erop dat een aanpak als de 
Oostzeestrategie de grensoverschrijdende 
samenwerking kan versterken; is van 
mening dat er in de macroregionale 
strategieën ten volle rekening moet 
worden gehouden met regionale 
samenwerkingsprogramma's om 
synergieën te kunnen creëren; herinnert 
eraan dat de logica van de macroregio's, 
die op initiatief van de Raad gecreëerd zijn, 
een experimentele logica betreft waarbij 
coördinatie plaatsvindt van 
gemeenschappelijke projecten die een zeer 
groot gebied beslaan. Het doel hiervan is 
de voordelen van een geïntegreerde en 
multisectorale aanpak uit te buiten, rondom 
gemeenschappelijke strategische acties die 
vanuit reeds bestaande fondsen worden 
gefinancierd; herinnert eraan dat deze 
strategieën niet mogen leiden tot extra 
uitgaven op de begroting van de Unie, de 
oprichting van nieuwe instellingen of de 
toepassing van nieuwe wetgeving;

Or. fi

Amendement 73
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. herinnert eraan dat de doelstelling 
"territoriale samenwerking" gunstig kan 
zijn voor de samenwerking op 
macroregionale schaal, met name binnen 
de transnationale component; 

Or. en
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Amendement 74
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie nauwgezet 
onderzoek te doen naar de resultaten van 
de eerste strategieën die zijn opgezet; is 
van mening dat het proces een 
belangstelling heeft gewekt waar we verder 
op voort moeten bouwen; pleit er derhalve 
voor dat de transnationale programma's 
deze territoriale strategieën gaan steunen 
door de beschouwingen, invulling en 
besturing van huidige en nieuwe
macroregionale strategieën te coördineren;

16. verzoekt de Commissie nauwgezet 
onderzoek te doen naar de resultaten van 
de eerste strategieën die zijn opgezet; is 
van mening dat het proces een 
belangstelling heeft gewekt waar we verder 
op voort moeten bouwen; pleit er derhalve 
voor dat de transnationale programma's 
deze territoriale strategieën gaan steunen 
door de beschouwingen, invulling en 
besturing van macroregionale strategieën te 
coördineren;

Or. en

Amendement 75
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie nauwgezet 
onderzoek te doen naar de resultaten van 
de eerste strategieën die zijn opgezet; is 
van mening dat het proces een 
belangstelling heeft gewekt waar we verder 
op voort moeten bouwen; pleit er derhalve 
voor dat de transnationale programma's 
deze territoriale strategieën gaan steunen 
door de beschouwingen, invulling en 
besturing van huidige en nieuwe 
macroregionale strategieën te coördineren;

16. verzoekt de Commissie nauwgezet 
onderzoek te doen naar de resultaten van 
de eerste strategieën die zijn opgezet; is 
van mening dat het proces een 
belangstelling heeft gewekt waar we verder 
op voort moeten bouwen en lering uit 
moeten trekken voor de tenuitvoerlegging 
van toekomstige macroregionale 
strategieën; pleit er derhalve voor dat de 
transnationale programma's deze 
territoriale strategieën gaan steunen door 
de beschouwingen, invulling en besturing 
van huidige en nieuwe macroregionale 
strategieën te coördineren;

Or. pt
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Amendement 76
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie nauwgezet 
onderzoek te doen naar de resultaten van 
de eerste strategieën die zijn opgezet; is 
van mening dat het proces een 
belangstelling heeft gewekt waar we verder 
op voort moeten bouwen; pleit er derhalve 
voor dat de transnationale programma's 
deze territoriale strategieën gaan steunen 
door de beschouwingen, invulling en 
besturing van huidige en nieuwe 
macroregionale strategieën te coördineren;

16. verzoekt de Commissie nauwgezet 
onderzoek te doen naar de resultaten van 
de eerste macroregio-strategieën die zijn 
opgezet; is van mening dat het proces een 
belangstelling heeft gewekt waar we verder 
op voort moeten bouwen; pleit er derhalve 
voor dat de transnationale programma's 
deze territoriale strategieën gaan steunen 
door de beschouwingen, invulling en 
besturing van huidige en nieuwe 
macroregionale strategieën te coördineren; 

Or. en

Amendement 77
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie nauwgezet 
onderzoek te doen naar de resultaten van 
de eerste strategieën die zijn opgezet; is 
van mening dat het proces een 
belangstelling heeft gewekt waar we verder 
op voort moeten bouwen; pleit er derhalve 
voor dat de transnationale programma's 
deze territoriale strategieën gaan steunen 
door de beschouwingen, invulling en 
besturing van huidige en nieuwe 
macroregionale strategieën te coördineren;

16. verzoekt de Commissie nauwgezet 
onderzoek te doen naar de resultaten van 
de eerste strategieën die zijn opgezet; is 
van mening dat het proces een 
belangstelling heeft gewekt waar we verder 
op voort moeten bouwen; pleit er derhalve 
voor dat de transnationale programma's 
deze territoriale strategieën gaan steunen 
door de beschouwingen, invulling en 
besturing van huidige en nieuwe 
macroregionale strategieën te coördineren, 
zodat er een langetermijnplan voor de 
macroregio's kan worden opgesteld en er 
congruente praktijken tussen de 
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verschillende macroregio's kunnen 
worden gecreëerd;

Or. fi

Amendement 78
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt tevens dat de 
doelstellingen van de macroregionale 
strategie die van de microregionale 
grensoverschrijdende samenwerking 
aanvullen en deze kunnen bevatten, doch 
nooit en te nimmer kunnen vervangen; 
het grensoverschrijdende element van de 
territoriale samenwerking is om die reden 
uniek en relevant en dient dan ook als 
zodanig te worden gehandhaafd; 

Or. cs

Amendement 79
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is ervan overtuigd dat de 
transnationale component van 
doelstelling 3 kan bijdragen aan een 
intensivering van de samenwerking 
binnen de macroregionale strategieën 
door een grotere participatie van de 
regionale en lokale overheden en van het 
maatschappelijk middenveld bij de 
uitvoering van concrete acties;
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Or. fr

Amendement 80
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat er bij de 
beschouwing van iedere transnationale 
strategie moet worden nagedacht over 
mogelijke onderlinge afstemming met de 
richtlijnen van de trans-Europese 
vervoersnetwerken en de strategieën die 
zijn opgezet in het kader van het 
geïntegreerd maritiem beleid;

17. is van mening dat er bij de 
beschouwing van iedere transnationale 
strategie moet worden nagedacht over 
mogelijke onderlinge afstemming met de 
richtlijnen van de trans-Europese 
vervoersnetwerken en de strategieën die 
zijn opgezet in het kader van het 
geïntegreerd maritiem beleid, met 
bijzondere aandacht voor eilanden, 
berggebieden en dunbevolkte gebieden;

Or. es

Amendement 81
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat we de 
historische culturele en taalkundige 
nabijheid tussen grensregio's van 
verschillende lidstaten moeten waarderen 
en benutten om de grensoverschrijdende 
samenwerkingsverbanden van dynamiek 
te voorzien;

Or. fr
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Amendement 82
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert eraan dat territoriale 
samenwerking niet alleen de 
binnengrenzen, maar ook de buitengrenzen 
van de Europese Unie betreft; verzoekt de 
Commissie na te denken over een betere 
synergie tussen interventies van het EFRO, 
het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA), het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI) en het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF);

18. herinnert eraan dat territoriale 
samenwerking niet alleen de 
binnengrenzen, maar ook de buitengrenzen 
van de Europese Unie betreft; benadrukt 
dat derde landen die gebruikmaken van 
de uitvoeringsbepalingen van de EFRO-
verordening in verband met 
samenwerking, moeilijkheden 
ondervinden met de medefinanciering;
verzoekt de Commissie na te denken over 
een betere synergie tussen interventies van 
het EFRO, het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA), het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI) en het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF); doet een 
oproep om gezamenlijke financiering met 
middelen uit het EFRO en middelen voor 
het extern beleid van de Europese Unie te 
vergemakkelijken;

Or. fr

Amendement 83
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert eraan dat territoriale 
samenwerking niet alleen de 
binnengrenzen, maar ook de buitengrenzen 
van de Europese Unie betreft; verzoekt de 
Commissie na te denken over een betere 
synergie tussen interventies van het EFRO, 
het instrument voor pretoetredingssteun 

18. herinnert eraan dat territoriale 
samenwerking niet alleen de 
binnengrenzen, maar ook de buitengrenzen 
van de Europese Unie betreft, ook als het 
gaat om de huidige en toekomstige 
macroregionale strategieën; verzoekt de 
Commissie na te denken over een betere 
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(IPA), het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI) en het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF);

synergie tussen interventies van het EFRO, 
het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA), het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI) en het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF);

Or. fr

Amendement 84
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert eraan dat territoriale 
samenwerking niet alleen de 
binnengrenzen, maar ook de buitengrenzen 
van de Europese Unie betreft; verzoekt de 
Commissie na te denken over een betere 
synergie tussen interventies van het EFRO, 
het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA), het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI) en het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF);

18. herinnert eraan dat territoriale 
samenwerking niet alleen de 
binnengrenzen, maar ook de buitengrenzen 
van de Europese Unie betreft; verzoekt de 
Commissie na te denken over een betere 
synergie tussen interventies van het EFRO, 
het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA), het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI) en het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF);
dringt aan op een vereenvoudiging en 
harmonisering van de wetgeving met 
betrekking tot de toegang tot de 
verschillende financieringsbronnen om 
compatibiliteit te waarborgen en het 
gebruik ervan door de begunstigden te 
vergemakkelijken; 

Or. en

Amendement 85
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 
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Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert eraan dat territoriale 
samenwerking niet alleen de 
binnengrenzen, maar ook de buitengrenzen 
van de Europese Unie betreft; verzoekt de 
Commissie na te denken over een betere 
synergie tussen interventies van het EFRO, 
het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA), het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI) en het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF);

18. herinnert eraan dat territoriale 
samenwerking niet alleen de 
binnengrenzen, maar ook de buitengrenzen 
van de Europese Unie betreft; verzoekt de 
Commissie na te denken over een betere 
synergie tussen interventies van het EFRO, 
het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA), het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI) en het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) en 
om binnenkort een nieuw voorstel voor 
het nieuwe nabuurschap voor te leggen;

Or. pt

Amendement 86
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert eraan dat territoriale 
samenwerking niet alleen de 
binnengrenzen, maar ook de buitengrenzen 
van de Europese Unie betreft; verzoekt de 
Commissie na te denken over een betere 
synergie tussen interventies van het EFRO, 
het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA), het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI) en het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF);

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 87
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. vraagt de Commissie om, vanwege 
de specifieke aard van het Europees 
nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI), het 
ENPI onder beheer te brengen van het 
Directoraat-generaal Regionale 
ontwikkeling van de Commissie, echter 
rekening houdend met het extern beleid. 
Stelt vast dat het ENPI in zijn huidige 
vorm onvoldoende houvast biedt om 
rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van grensoverschrijdende 
samenwerking. Loskoppeling van de 
Europese dienst voor extern optreden 
moet in ieder geval worden overwogen in 
gevallen, waarin ook derde landen die 
deelnemen aan samenwerking aan de 
buitengrenzen de samenwerking 
financieren;

Or. fi

Amendement 88
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. doet een oproep aan de Commissie 
om gestalte te geven aan het actieplan 
voor het grote nabuurschap ten aanzien 
van de ultraperifere regio's, dat vervat is 
in haar Mededeling COM(2004) 343; 
benadrukt in dat verband dat we in elk 
beleid van de Europese Unie dat 
betrekking heeft op de ultraperifere 
regio's een multisectorale en consequente 
aanpak moeten hanteren, en dat we in het 
bijzonder de coördinatie moeten 
verbeteren tussen het interne en externe 
optreden door de vaststelling van een 
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bekkenstrategie;

Or. fr

Amendement 89
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst erop dat een witboek over 
territoriale cohesie als vervolg op het 
groenboek een tijdelijk instrument zou 
kunnen vormen dat meer duidelijkheid 
zou kunnen geven over de manier waarop 
territoriale cohesie in het toekomstig 
regionaal beleid via multi-level 
governance ten uitvoer kan worden 
gelegd. Dit witboek kan tevens het debat 
over het volgende pakket 
wetgevingsmaatregelen op gang brengen;

Or. en

Amendement 90
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. pleit in dat opzicht voor een betere 
onderlinge afstemming tussen de 
verschillende betrokken directoraten-
generaal binnen de Europese Commissie;

19. stelt dat de voorwaarden voor 
grensoverschrijdende samenwerking in 
het ENPI niet voldoende zijn om deze 
samenwerking naar behoren te kunnen 
ontwikkelen; pleit in dat opzicht voor een 
betere onderlinge afstemming tussen de 
verschillende betrokken directoraten-
generaal binnen de Europese Commissie; is 
overtuigd van de ultieme noodzaak om de 
grensoverschrijdende 
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samenwerkingsprogramma's van het 
ENPI weer in de doelstelling "territoriale 
samenwerking" van het cohesiebeleid 
onder te brengen;

Or. en

Amendement 91
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. beschouwt de EGTS als een uniek en 
kostbaar instrument voor territoriaal 
bestuur en is van mening dat het 
beantwoordt aan de behoefte om op het 
gebied van financiën, juridische status en 
multi-level governance tot gestructureerde 
samenwerking te komen;

20. beschouwt de EGTS als een uniek en 
kostbaar instrument voor territoriaal 
bestuur en is van mening dat het 
beantwoordt aan de behoefte om op het 
gebied van financiën, juridische status en 
multi-level governance tot gestructureerde 
samenwerking te komen; herinnert eraan 
dat het EGTS-instrument gepromoot moet 
worden als een hulpmiddel om methoden 
voor grensoverschrijdend bestuur op te 
zetten, waarbij de eigen inbreng in het 
beleid op regionaal en lokaal niveau 
wordt gegarandeerd;

Or. en

Amendement 92
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. beschouwt de EGTS als een uniek en 
kostbaar instrument voor territoriaal 
bestuur en is van mening dat het 
beantwoordt aan de behoefte om op het 
gebied van financiën, juridische status en 

20. beschouwt de EGTS als een uniek en 
kostbaar instrument voor territoriaal 
bestuur en is van mening dat het 
beantwoordt aan de behoefte om op het 
gebied van financiën, juridische status en 



AM\858194NL.doc 53/75 PE458.829v01-00

NL

multi-level governance tot gestructureerde 
samenwerking te komen;

multi-level governance tot gestructureerde 
samenwerking te komen; onderstreept dat 
de EGTS een belangrijke bijdrage leveren 
aan de succesvolle uitvoering van een 
model voor multi-level governance;

Or. pt

Amendement 93
László Surján

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt dat EGTS niet alleen 
aan territoriale cohesie, maar ook aan 
sociale cohesie kunnen bijdragen: betoogt 
dat dit instrument over de beste 
eigenschappen beschikt om de 
verschillende culturele en 
taalgemeenschappen nader tot elkaar te 
brengen; staat voor het vredig naast 
elkaar leven in een divers Europa en wil 
de Europese meerwaarde zichtbaar 
maken voor de burger; 

Or. en

Amendement 94
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. raadt aan om de bestaande EGTS 
een eerste keer te evalueren, teneinde 
lessen te trekken uit de eerste ervaringen;

Or. fr



PE458.829v01-00 54/75 AM\858194NL.doc

NL

Amendement 95
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

21. is echter wel van mening dat de 
uitvoering ervan moet worden 
vergemakkelijkt en verzoekt de Europese 
Commissie om, zodra dat mogelijk is, 
voorstellen te presenteren voor 
amendementen op Verordening nr. 
1082/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende een Europese 
groepering voor territoriale samenwerking 
(EGTS). In deze amendementen moet 
aandacht worden besteed aan de problemen 
die door de regio's en de reeds opgerichte 
groeperingen zijn gesignaleerd en moet het 
door de Comité van de Regio's verrichte 
werk een prominente plaats krijgen, met als 
doel:

21. is echter wel van mening dat de 
uitvoering ervan moet worden
vergemakkelijkt en verzoekt de Europese 
Commissie om, zodra dat mogelijk is, 
voorstellen te presenteren voor 
amendementen op Verordening nr. 
1082/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende een Europese 
groepering voor territoriale samenwerking
(EGTS). In deze amendementen moet 
aandacht worden besteed aan de problemen 
die door de lokale en regionale overheden
en de reeds opgerichte groeperingen zijn 
gesignaleerd en moet het door de Comité 
van de Regio's verrichte werk een 
prominente plaats krijgen, met als doel:

Or. fr

Amendement 96
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

– het statuut van de EGTS in de nationale 
rechtsstelsels verduidelijken, 

– het statuut van EGTS in de rechtsstelsels 
van de lidstaten verduidelijken om de 
wetgeving op dit gebied zo veel mogelijk 
op één lijn te brengen, 

Or. en
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Amendement 97
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

– het statuut van de EGTS in de nationale
rechtsstelsels verduidelijken, 

– het statuut van de EGTS in alle 
rechtsstelsels van de lidstaten
verduidelijken, 

Or. en

Amendement 98
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– artikel 4, lid 3 herformuleren opdat de 
termijn van drie maanden strikt wordt 
nageleefd,

Schrappen

Or. it

Amendement 99
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

- artikel 4, lid 3 herformuleren opdat de 
termijn van drie maanden strikt wordt 
nageleefd,

- artikel 4, lid 3 herformuleren, opdat de 
termijn van drie maanden voor de 
behandeling van de ontvankelijke 
aanvraag voor de deelneming aan de 
EGTS strikt wordt nageleefd,

Or. fr
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Amendement 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 – streepje 4 

Ontwerpresolutie Amendement

- de regelgeving met betrekking tot 
personeel en het belastingstelsel van de 
EGTS vereenvoudigen;

- de regelgeving met betrekking tot 
personeel vereenvoudigen;

Or. fr

Amendement 101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 – streepje 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- erover waken dat het belastingstelsel van 
de EGTS niet minder gunstig is dan de 
andere juridische statuten voor de 
uitvoering van samenwerkingsprojecten 
of -programma's;

Or. fr

Amendement 102
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. moedigt de toekenning van globale 
subsidies aan de EGTS aan zodat ze de 
structuurfondsen rechtstreeks kunnen 
beheren, en verzoekt in de verordeningen 
met betrekking tot de andere Europese 

22. verzoekt in de verordeningen met 
betrekking tot de andere Europese fondsen, 
beter rekening te houden met het 
multinationale en multilaterale karakter 
van de EGTS, zodat de EGTS ook 
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fondsen, beter rekening te houden met het 
multinationale en multilaterale karakter 
van de EGTS, zodat de EGTS ook 
makkelijker toegang krijgen tot andere 
financieringsbronnen;

makkelijker toegang krijgen tot andere 
financieringsbronnen;

Or. it

Amendement 103
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. moedigt de toekenning van globale 
subsidies aan de EGTS aan zodat ze de 
structuurfondsen rechtstreeks kunnen 
beheren, en verzoekt in de verordeningen 
met betrekking tot de andere Europese 
fondsen, beter rekening te houden met het 
multinationale en multilaterale karakter 
van de EGTS, zodat de EGTS ook 
makkelijker toegang krijgen tot andere 
financieringsbronnen;

22. moedigt de toekenning aan van globale 
subsidies aan EGTS die een project 
voorleggen dat spoort met de 
doelstellingen en de strategieën van de 
betrokken samenwerkingsprogramma's,
zodat ze de structuurfondsen rechtstreeks 
kunnen beheren, en verzoekt in de 
verordeningen met betrekking tot de andere 
Europese fondsen, beter rekening te 
houden met het multinationale en
multilaterale karakter van de EGTS, zodat 
de EGTS ook makkelijker toegang krijgen 
tot andere financieringsbronnen;

Or. fr

Amendement 104
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. moedigt de toekenning van globale 
subsidies aan de EGTS aan zodat ze de 
structuurfondsen rechtstreeks kunnen 
beheren, en verzoekt in de verordeningen 

22. moedigt de toekenning van globale 
subsidies aan de EGTS aan op basis van 
gemeenschappelijke grensoverschrijdende 
ontwikkelingsstrategieën, zodat ze de 
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met betrekking tot de andere Europese 
fondsen, beter rekening te houden met het 
multinationale en multilaterale karakter 
van de EGTS, zodat de EGTS ook 
makkelijker toegang krijgen tot andere 
financieringsbronnen;

structuurfondsen rechtstreeks kunnen 
beheren, en verzoekt in de verordeningen 
met betrekking tot de andere Europese 
fondsen, beter rekening te houden met het 
multinationale en multilaterale karakter 
van de EGTS, zodat de EGTS ook 
makkelijker toegang krijgen tot andere 
financieringsbronnen;

Or. cs

Amendement 105
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. moedigt de toekenning van globale 
subsidies aan de EGTS aan zodat ze de 
structuurfondsen rechtstreeks kunnen 
beheren, en verzoekt in de verordeningen 
met betrekking tot de andere Europese 
fondsen, beter rekening te houden met het 
multinationale en multilaterale karakter 
van de EGTS, zodat de EGTS ook 
makkelijker toegang krijgen tot andere 
financieringsbronnen; 

22. moedigt de toekenning van globale 
subsidies aan de EGTS aan zodat ze de 
structuurfondsen en programma's
rechtstreeks kunnen beheren, en verzoekt 
tevens in de verordeningen met betrekking 
tot de andere Europese fondsen, beter 
rekening te houden met het multinationale 
en multilaterale karakter van de EGTS, 
zodat de EGTS ook makkelijker toegang 
krijgen tot andere financieringsbronnen; 

Or. en

Amendement 106
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is verheugd over de door het 
Comité van de Regio's gelanceerde 
Europees EGTS-platform dat tot taak 
heeft ervaringen uit te wisselen, 
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informatie over goede praktijken te 
verspreiden en de EGTS technische 
ondersteuning te bieden;

Or. fr

Amendement 107
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is van mening dat 
grensoverschrijdende EGTS enorme 
kansen bieden om in de diverse gebieden 
samen met de Europese burgers aan 
Europa te bouwen; verzoekt de 
grensoverschrijdende EGTS om "een 
grensoverschrijdend forum van het 
maatschappelijk middenveld" op te 
richten en aan te sturen en om 
grensoverschrijdende burgerinitiatieven te 
ondersteunen;

Or. fr

Amendement 108
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat de uitvoering van de 
territoriale samenwerkingsprogramma's 
nog veel te ingewikkeld is en is van 
oordeel dat doelstelling 3 aangepaste 
regelgeving behoeft;

23. is van mening dat de uitvoering van de 
territoriale samenwerkingsprogramma's 
nog veel te ingewikkeld is en is van 
oordeel dat doelstelling 3 een aparte 
verordening behoeft;

Or. en
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Amendement 109
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat de uitvoering van de 
territoriale samenwerkingsprogramma's 
nog veel te ingewikkeld is en is van 
oordeel dat doelstelling 3 aangepaste 
regelgeving behoeft;

23. is van mening dat de uitvoering van de 
territoriale samenwerkingsprogramma's 
nog veel te ingewikkeld is en is van 
oordeel dat doelstelling 3 aangepaste 
regelgeving behoeft; stelt vast dat de 
huidige regels, die op basis van nationale 
uitgangspunten zijn gecreëerd, niet 
geschikt zijn voor programma's met een 
grensoverschrijdende, internationale 
dimensie en o.a. leiden tot 
ongelijkwaardigheid tussen de 
projectpartners; vraagt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken de Interreg-
programma's in de komende periode bij 
de algemene verordening onder te 
brengen;

Or. fi

Amendement 110
Manfred Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat de uitvoering van de 
territoriale samenwerkingsprogramma's 
nog veel te ingewikkeld is en is van 
oordeel dat doelstelling 3 aangepaste 
regelgeving behoeft;

23. is van mening dat de uitvoering van de 
territoriale samenwerkingsprogramma's 
nog veel te ingewikkeld is en is van 
oordeel dat doelstelling 3 aangepaste 
regelgeving behoeft; is van mening dat er 
momenteel te veel verschillende 
bestuurslagen bij de tenuitvoerlegging 
van de programma's betrokken moeten 
worden en verzoekt in dit verband om een 
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merkbare vereenvoudiging;
(Momenteel worden beheers-, 
certificerings- en controleautoriteiten met 
het programmabeheer belast. Een 
algemene vermindering van de 
administratieve lasten is derhalve zeer 
wenselijk.)

Or. de

Amendement 111
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat de uitvoering van de 
territoriale samenwerkingsprogramma's 
nog veel te ingewikkeld is en is van 
oordeel dat doelstelling 3 aangepaste 
regelgeving behoeft;

23. is van mening dat de uitvoering van de 
territoriale samenwerkingsprogramma's 
nog veel te ingewikkeld is en is van 
oordeel dat doelstelling 3 aangepaste 
regelgeving behoeft om het inherente 
internationale karakter van de activiteiten 
in het kader van deze doelstelling te 
weerspiegelen;

Or. en

Amendement 112
Manfred Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt om bij alle 
subsidieverzoeken in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking ten 
minste de eerste voorlichting ter plaatse  
in de Euregio's zelf te geven, teneinde een 
hoogwaardige projectkwaliteit, alsmede 
een hoge mate aan transparantie en 
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burgerbetrokkenheid te waarborgen; 
verzoekt voorts dat de Euregio's als 
regionale, grensoverschrijdende 
belangenvertegenwoordigers op 
omvattende wijze bij de besluitvorming 
omtrent de toestemming voor projecten 
worden betrokken;

Or. de

Amendement 113
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie specifieke 
maatregelen te nemen die de audit- en 
controleregels vereenvoudigen, die een 
systematischer forfaitarisering van de 
kosten mogelijk maken, die een 
nauwkeuriger kader voor de 
subsidiabiliteitscriteria van de 
communautaire uitgaven definiëren, die 
een zekere mate van flexibiliteit 
waarborgen in de toepassing van het 
ambsthalve doorhalen, die het 
aanvaardbaar risico op fouten verhogen 
tot een percentage van 5% en de 
technische bijstand tot een percentage van 
8%, opdat de bestuurders zich kunnen 
concentreren op de strategische 
begeleiding van projecten en niet onnodig 
veel tijd kwijt zijn aan het controleren van 
de door de kandidaten ingediende 
dossiers;

24. verzoekt de Commissie specifieke 
maatregelen te nemen die de audit- en 
controleregels vereenvoudigen, die een 
systematischer forfaitarisering van de 
kosten mogelijk maken, die een 
nauwkeuriger kader voor de 
subsidiabiliteitscriteria van de 
communautaire uitgaven definiëren;

Or. it
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Amendement 114
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie specifieke 
maatregelen te nemen die de audit- en 
controleregels vereenvoudigen, die een
systematischer forfaitarisering van de 
kosten mogelijk maken, die een 
nauwkeuriger kader voor de 
subsidiabiliteitscriteria van de 
communautaire uitgaven definiëren, die 
een zekere mate van flexibiliteit 
waarborgen in de toepassing van het 
ambsthalve doorhalen, die het 
aanvaardbaar risico op fouten verhogen 
tot een percentage van 5% en de 
technische bijstand tot een percentage van 
8%, opdat de bestuurders zich kunnen 
concentreren op de strategische 
begeleiding van projecten en niet onnodig 
veel tijd kwijt zijn aan het controleren van 
de door de kandidaten ingediende dossiers;

24. verzoekt de Commissie specifieke 
maatregelen te nemen die de audit- en 
controleregels vereenvoudigen met "één 
administratieve instantie per programma" 
als leidend beginsel, die een 
systematischer forfaitarisering van de 
kosten mogelijk maken, die een 
nauwkeuriger kader voor de 
subsidiabiliteitscriteria van de 
communautaire uitgaven definiëren en die 
een zekere mate van flexibiliteit 
waarborgen in de toepassing van het 
ambsthalve doorhalen, opdat de 
bestuurders zich kunnen concentreren op 
de strategische begeleiding van projecten 
en niet onnodig veel tijd kwijt zijn aan het 
controleren van de door de kandidaten 
ingediende dossiers;

Or. en

Amendement 115
Georgios Stavrakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie specifieke 
maatregelen te nemen die de audit- en 
controleregels vereenvoudigen, die een 
systematischer forfaitarisering van de 
kosten mogelijk maken, die een 
nauwkeuriger kader voor de 
subsidiabiliteitscriteria van de 
communautaire uitgaven definiëren, die 

24. verzoekt de Commissie specifieke 
maatregelen te nemen die de audit- en 
controleregels vereenvoudigen, die een 
systematischer forfaitarisering van de 
kosten mogelijk maken, die een 
nauwkeuriger kader voor de 
subsidiabiliteitscriteria van de 
communautaire uitgaven definiëren, die 
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een zekere mate van flexibiliteit 
waarborgen in de toepassing van het 
ambsthalve doorhalen, die het 
aanvaardbaar risico op fouten verhogen 
tot een percentage van 5% en de 
technische bijstand tot een percentage van 
8%, opdat de bestuurders zich kunnen 
concentreren op de strategische 
begeleiding van projecten en niet onnodig 
veel tijd kwijt zijn aan het controleren van 
de door de kandidaten ingediende dossiers; 

een zekere mate van flexibiliteit 
waarborgen in de toepassing van het 
ambsthalve doorhalen en de technische 
bijstand verhogen, opdat de bestuurders 
zich kunnen concentreren op de 
strategische begeleiding van projecten en 
niet onnodig veel tijd kwijt zijn aan het 
controleren van de door de kandidaten 
ingediende dossiers; 

Or. en

Amendement 116
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie specifieke 
maatregelen te nemen die de audit- en 
controleregels vereenvoudigen, die een 
systematischer forfaitarisering van de 
kosten mogelijk maken, die een 
nauwkeuriger kader voor de 
subsidiabiliteitscriteria van de 
communautaire uitgaven definiëren, die 
een zekere mate van flexibiliteit 
waarborgen in de toepassing van het 
ambtshalve doorhalen, die het 
aanvaardbaar risico op fouten verhogen tot 
een percentage van 5% en de technische 
bijstand tot een percentage van 8%, opdat 
de bestuurders zich kunnen concentreren 
op de strategische begeleiding van 
projecten en niet onnodig veel tijd kwijt 
zijn aan het controleren van de door de 
kandidaten ingediende dossiers;

24. verzoekt de Commissie specifieke 
maatregelen te nemen die de audit- en 
controleregels vereenvoudigen, die een 
systematischer forfaitarisering van de 
kosten mogelijk maken, die een 
nauwkeuriger kader voor de 
subsidiabiliteitscriteria van de 
communautaire uitgaven definiëren, die 
een zekere mate van flexibiliteit 
waarborgen in de toepassing van het 
ambtshalve doorhalen, die het 
aanvaardbaar risico op fouten verhogen tot 
een percentage van 5% en te beoordelen of 
de technische bijstand moet worden 
verhoogd1, opdat de bestuurders zich 
kunnen concentreren op de strategische 
begeleiding van projecten en niet onnodig 
veel tijd kwijt zijn aan het controleren van 
de door de kandidaten ingediende dossiers;

__________________
1 In principe moeten de basisfuncties van 
het bestuur onder de verantwoordelijkheid 
van de lidstaten vallen. De Commissie 
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moet beoordelen of het nodig is de 
technische bijstand in een aantal lidstaten 
te verhogen of dat dezelfde resultaten 
kunnen worden bereikt door het bestuur 
doeltreffender te maken. 

Or. fi

Amendement 117
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie specifieke 
maatregelen te nemen die de audit- en 
controleregels vereenvoudigen, die een 
systematischer forfaitarisering van de 
kosten mogelijk maken, die een 
nauwkeuriger kader voor de 
subsidiabiliteitscriteria van de 
communautaire uitgaven definiëren, die 
een zekere mate van flexibiliteit 
waarborgen in de toepassing van het 
ambsthalve doorhalen, die het 
aanvaardbaar risico op fouten verhogen tot 
een percentage van 5% en de technische 
bijstand tot een percentage van 8%, opdat 
de bestuurders zich kunnen concentreren 
op de strategische begeleiding van 
projecten en niet onnodig veel tijd kwijt 
zijn aan het controleren van de door de 
kandidaten ingediende dossiers;

24. verzoekt de Commissie specifieke 
maatregelen te nemen die de audit- en 
controleregels vereenvoudigen, die een 
systematischer forfaitarisering van de 
kosten mogelijk maken, die een 
nauwkeuriger kader voor de 
communautaire subsidiabiliteitscriteria 
van de uitgaven definiëren, die een zekere 
mate van flexibiliteit waarborgen in de 
toepassing van het ambsthalve doorhalen, 
die het aanvaardbaar risico op fouten 
verhogen tot een percentage van 5% en de 
technische bijstand tot een percentage van 
8%, opdat de bestuurders zich kunnen 
concentreren op het ontstaan en de 
strategische begeleiding van projecten en 
niet onnodig veel tijd kwijt zijn aan de 
bestuursaspecten alleen en aan het 
controleren van de dossiers;

Or. fr

Amendement 118
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 
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Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie specifieke 
maatregelen te nemen die de audit- en 
controleregels vereenvoudigen, die een 
systematischer forfaitarisering van de 
kosten mogelijk maken, die een 
nauwkeuriger kader voor de 
subsidiabiliteitscriteria van de 
communautaire uitgaven definiëren, die 
een zekere mate van flexibiliteit 
waarborgen in de toepassing van het 
ambsthalve doorhalen, die het 
aanvaardbaar risico op fouten verhogen tot 
een percentage van 5% en de technische 
bijstand tot een percentage van 8%, opdat 
de bestuurders zich kunnen concentreren 
op de strategische begeleiding van 
projecten en niet onnodig veel tijd kwijt 
zijn aan het controleren van de door de 
kandidaten ingediende dossiers;

24. verzoekt de Commissie specifieke 
maatregelen te nemen die de audit- en 
controleregels vereenvoudigen, die een 
systematischer forfaitarisering van de 
kosten en een financiering van kleine 
projecten met een vast bedrag mogelijk 
maken, die een nauwkeuriger kader voor 
de subsidiabiliteitscriteria van de 
communautaire uitgaven definiëren, die 
een zekere mate van flexibiliteit 
waarborgen in de toepassing van het 
ambsthalve doorhalen, die het 
aanvaardbaar risico op fouten verhogen tot 
een percentage van 5% en de technische 
bijstand tot een percentage van 8%, opdat 
de bestuurders zich kunnen concentreren 
op de strategische begeleiding van 
projecten en niet onnodig veel tijd kwijt 
zijn aan het controleren van de door de 
kandidaten ingediende dossiers;

Or. de

Amendement 119
Manfred Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie specifieke 
maatregelen te nemen die de audit- en 
controleregels vereenvoudigen, die een 
systematischer forfaitarisering van de 
kosten mogelijk maken, die een 
nauwkeuriger kader voor de 
subsidiabiliteitscriteria van de 
communautaire uitgaven definiëren, die 
een zekere mate van flexibiliteit 
waarborgen in de toepassing van het 
ambsthalve doorhalen, die het 
aanvaardbaar risico op fouten verhogen tot 

24. verzoekt de Commissie specifieke 
maatregelen te nemen die de audit- en 
controleregels vereenvoudigen, die een 
systematischer forfaitarisering van de 
kosten mogelijk maken, die een 
nauwkeuriger kader voor de 
subsidiabiliteitscriteria van de 
communautaire uitgaven definiëren, die 
een zekere mate van flexibiliteit 
waarborgen in de toepassing van het 
ambsthalve doorhalen, die het 
aanvaardbaar risico op fouten verhogen tot 
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een percentage van 5% en de technische 
bijstand tot een percentage van 8%, opdat 
de bestuurders zich kunnen concentreren 
op de strategische begeleiding van 
projecten en niet onnodig veel tijd kwijt 
zijn aan het controleren van de door de 
kandidaten ingediende dossiers;

een percentage van 5% en de technische 
bijstand tot een percentage van 8%, opdat 
de bestuurders en Euregio's zich kunnen 
concentreren op de strategische 
begeleiding van projecten en niet onnodig 
veel tijd kwijt zijn aan het controleren van 
de door de kandidaten ingediende dossiers;

Or. de

Amendement 120
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie specifieke 
maatregelen te nemen die de audit- en 
controleregels vereenvoudigen, die een 
systematischer forfaitarisering van de 
kosten mogelijk maken, die een 
nauwkeuriger kader voor de 
subsidiabiliteitscriteria van de 
communautaire uitgaven definiëren, die 
een zekere mate van flexibiliteit 
waarborgen in de toepassing van het 
ambsthalve doorhalen, die het 
aanvaardbaar risico op fouten verhogen tot 
een percentage van 5% en de technische 
bijstand tot een percentage van 8%, opdat 
de bestuurders zich kunnen concentreren 
op de strategische begeleiding van 
projecten en niet onnodig veel tijd kwijt 
zijn aan het controleren van de door de 
kandidaten ingediende dossiers;

24. verzoekt de Commissie specifieke 
maatregelen te nemen die de audit- en 
controleregels vereenvoudigen, die een 
systematischer forfaitarisering van de 
kosten mogelijk maken, die een 
nauwkeuriger kader voor de 
subsidiabiliteitscriteria van de 
communautaire uitgaven definiëren, die 
een zekere mate van flexibiliteit 
waarborgen in de toepassing van het 
ambsthalve doorhalen, die het 
aanvaardbaar risico op fouten verhogen tot 
een percentage van 5% en de technische 
bijstand tot een percentage van 8%, opdat 
de bestuurders zich kunnen concentreren 
op de strategische begeleiding van 
projecten en het leveren van resultaten, en 
niet onnodig veel tijd kwijt zijn aan het 
controleren van de door de kandidaten 
ingediende dossiers; 

Or. en
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Amendement 121
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. roept de lidstaten op hun nationale 
bepalingen te vereenvoudigen, aangezien 
deze maar al te vaak nog meer 
administratieve lasten opleggen dan door 
de communautaire regelgeving worden 
voorgeschreven;

Or. en

Amendement 122
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie zo snel 
mogelijk duidelijkheid te verschaffen over 
de toepassing van het beginsel van de 
randvoorwaarden in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking; is 
van mening dat deze randvoorwaarden 
weliswaar bedoeld zijn om het gebruik en 
de efficiëntie van het optreden van de 
fondsen te bevorderen, maar dat ze de 
uitvoering niet mogen bemoeilijken, 
omdat dat ten koste zou gaan van de 
bestuurders en de begunstigden van de 
programma's;

Or. fr
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Amendement 123
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt er ook op aan naar 
vereenvoudiging te streven om meer 
private instellingen bij de projecten te 
betrekken; raadt aan innovatieve financiële 
instrumenten op te zetten, naar het 
voorbeeld van JEREMIE en JESSICA, om 
het opzetten van resultaatgerichte
grensoverschrijdende projecten, de 
deelname van private instellingen en het 
oprichten van publiek-private 
partnerschappen te vergemakkelijken;

25. dringt er ook op aan naar 
vereenvoudiging te streven om meer 
private instellingen bij de projecten te 
betrekken; raadt aan innovatieve financiële 
instrumenten op te zetten, naar het 
voorbeeld van JEREMIE en JESSICA, om 
het opzetten van grensoverschrijdende 
projecten die economische ontwikkeling in 
zich dragen, de deelname van private 
instellingen en het oprichten van publiek-
private partnerschappen te 
vergemakkelijken;

Or. fr

Amendement 124
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt er ook op aan naar 
vereenvoudiging te streven om meer 
private instellingen bij de projecten te 
betrekken; raadt aan innovatieve financiële 
instrumenten op te zetten, naar het 
voorbeeld van JEREMIE en JESSICA, om 
het opzetten van resultaatgerichte 
grensoverschrijdende projecten, de 
deelname van private instellingen en het 
oprichten van publiek-private 
partnerschappen te vergemakkelijken;

25. dringt er ook op aan naar uitbreiding 
en vereenvoudiging te streven om meer 
private instellingen bij de projecten te 
betrekken; raadt aan innovatieve financiële 
instrumenten op te zetten, naar het 
voorbeeld van JEREMIE en JESSICA, om 
het opzetten van resultaatgerichte 
grensoverschrijdende projecten, de 
deelname van private instellingen en het 
oprichten van publiek-private 
partnerschappen te vergemakkelijken;

Or. en



PE458.829v01-00 70/75 AM\858194NL.doc

NL

Amendement 125
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt er ook op aan naar 
vereenvoudiging te streven om meer 
private instellingen bij de projecten te 
betrekken; raadt aan innovatieve financiële 
instrumenten op te zetten, naar het 
voorbeeld van JEREMIE en JESSICA, om 
het opzetten van resultaatgerichte 
grensoverschrijdende projecten, de 
deelname van private instellingen en het 
oprichten van publiek-private 
partnerschappen te vergemakkelijken;

25. dringt er ook op aan naar 
vereenvoudiging te streven om meer 
private instellingen bij de projecten te 
betrekken; raadt aan te onderzoeken of het 
haalbaar is per programma innovatieve 
financiële instrumenten op te zetten, naar 
het voorbeeld van JEREMIE en JESSICA, 
om het opzetten van resultaatgerichte 
grensoverschrijdende projecten, de 
deelname van private instellingen en het 
oprichten van publiek-private 
partnerschappen te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. betreurt het dat territoriale 
samenwerking te kampen heeft met een 
gebrek aan zichtbaarheid, zowel bij de 
nationale en lokale overheden als bij de 
burgers; verzoekt de Commissie dan ook 
met name na te denken over oplossingen 
die de EGTS zichtbaarder kunnen maken 
bij de deelnemers van de territoriale 
samenwerking en de burgers;

26. betreurt het dat territoriale 
samenwerking te kampen heeft met een 
gebrek aan zichtbaarheid, zowel bij de 
nationale en lokale overheden als bij de 
burgers en moedigt de Commissie in dat 
opzicht aan om beter te communiceren 
over de al verwezenlijkte projecten;

Or. fr
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Amendement 127
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. betreurt het dat territoriale 
samenwerking te kampen heeft met een 
gebrek aan zichtbaarheid, zowel bij de 
nationale en lokale overheden als bij de 
burgers; verzoekt de Commissie dan ook 
met name na te denken over oplossingen 
die de EGTS zichtbaarder kunnen maken 
bij de deelnemers van de territoriale 
samenwerking en de burgers;

26. betreurt het dat territoriale 
samenwerking te kampen heeft met een 
gebrek aan zichtbaarheid, zowel bij de 
nationale en lokale overheden als bij de 
burgers;

Or. it

Amendement 128
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. betreurt het dat territoriale 
samenwerking te kampen heeft met een 
gebrek aan zichtbaarheid, zowel bij de 
nationale en lokale overheden als bij de 
burgers; verzoekt de Commissie dan ook 
met name na te denken over oplossingen 
die de EGTS zichtbaarder kunnen maken 
bij de deelnemers van de territoriale 
samenwerking en de burgers;

26. betreurt het dat territoriale 
samenwerking te kampen heeft met een 
gebrek aan zichtbaarheid, zowel bij de 
nationale en lokale overheden als bij de 
burgers; verzoekt de Commissie dan ook 
de informatie-uitwisseling tussen de reeds 
opgerichte en de nog in oprichting zijnde 
EGTS te stimuleren en na te denken over 
oplossingen die de EGTS zichtbaarder 
kunnen maken bij de deelnemers van de 
territoriale samenwerking en de burgers;

Or. en
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Amendement 129
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie na te 
denken over oplossingen die de 
zichtbaarheid van de EGTS en van hun 
activiteiten kunnen verhogen bij de 
deelnemers van de territoriale 
samenwerking en bij de burgers;

Or. fr

Amendement 130
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat samenwerking op het 
gebied van onderwijs en cultuur, door een 
bijdrage te leveren aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie voor banen en slimme groei, meer
zichtbaarheid zal geven aan territoriale 
samenwerking waardoor de "mentale 
grenzen" die een obstakel vormen voor de 
toenadering tussen burgers, geslecht zullen 
worden; 

27. is van mening dat samenwerking op het 
gebied van onderwijs en cultuur, door een 
bijdrage te leveren aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie voor banen en slimme groei, 
bevorderlijk zal zijn voor het 
deelnameniveau van burgers en ngo's,
een bijdrage zal leveren aan de 
zichtbaarheid van territoriale 
samenwerking en de "mentale grenzen" die 
een obstakel vormen voor de toenadering 
tussen burgers, zal slechten; 

Or. en
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Amendement 131
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. wenst een betere onderlinge 
afstemming van de communicatie tussen 
alle betrokkenen in het uitvoeringsproces 
van de territoriale samenwerking, stelt voor 
dat alle programma's van eenzelfde 
component hetzelfde visuele
herkenningsteken (logo) aannemen en 
verzoekt de Commissie aan het begin van 
de komende programmeringsperiode in de 
grensgebieden een grote mediacampagne 
op te zetten over de voordelen van 
territoriale samenwerking;

28. wenst een betere onderlinge 
afstemming van de communicatie tussen 
alle betrokkenen in het uitvoeringsproces 
van de territoriale samenwerking, stelt voor 
dat alle programma's van eenzelfde 
component één enkel herkenbaar visueel 
herkenningsteken (logo) aannemen 
(bijvoorbeeld het in ere herstellen van het 
herkenbare INTERREG-label) in 
combinatie met de eigen logo's van ieder 
programma (misschien in een 
gestandaardiseerde grootte) en verzoekt 
de Commissie aan het begin van de 
komende programmeringsperiode in de 
grensgebieden een grote mediacampagne 
op te zetten over de voordelen van 
territoriale samenwerking;

Or. en

Amendement 132
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. wenst een betere onderlinge 
afstemming van de communicatie tussen 
alle betrokkenen in het uitvoeringsproces 
van de territoriale samenwerking, stelt voor 
dat alle programma's van eenzelfde 
component hetzelfde visuele 
herkenningsteken (logo) aannemen en 
verzoekt de Commissie aan het begin van 
de komende programmeringsperiode in de 
grensgebieden een grote mediacampagne 

28. wenst een betere onderlinge 
afstemming van de communicatie tussen 
alle betrokkenen in het uitvoeringsproces 
van de territoriale samenwerking, stelt voor 
dat alle programma's van eenzelfde 
component hetzelfde visuele 
herkenningsteken (logo) aannemen, 
verzoekt de Commissie aan het begin van 
de komende programmeringsperiode in de 
grensgebieden een grote mediacampagne 
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op te zetten over de voordelen van 
territoriale samenwerking;

op te zetten over de voordelen en de 
verwezenlijkingen van territoriale 
samenwerking;

Or. fr

Amendement 133
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat samenwerking op het 
gebied van onderwijs en cultuur, door een 
bijdrage te leveren aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie voor banen en slimme groei, meer 
zichtbaarheid zal geven aan territoriale 
samenwerking waardoor de "mentale 
grenzen" die een obstakel vormen voor de 
toenadering tussen burgers, geslecht zullen 
worden; 

27. is van mening dat samenwerking op het 
gebied van onderwijs en cultuur, door een 
bijdrage te leveren aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie voor banen en slimme groei, meer 
zichtbaarheid zal geven aan territoriale 
samenwerking waardoor de "mentale en 
psychische grenzen" die een obstakel 
vormen voor de toenadering tussen 
burgers, geslecht zullen worden; 

Or. cs

Amendement 134
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat samenwerking op het 
gebied van onderwijs en cultuur, door een 
bijdrage te leveren aan de verwezenlijking
van de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie voor banen en slimme groei, meer 
zichtbaarheid zal geven aan territoriale 
samenwerking waardoor de "mentale 
grenzen" die een obstakel vormen voor de 
toenadering tussen burgers, geslecht zullen 

27. is van mening dat een intensievere 
samenwerking op het gebied van onderwijs 
en cultuur, door een bijdrage te leveren aan 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie voor banen 
en slimme groei, meer zichtbaarheid zal 
geven aan territoriale samenwerking 
waardoor de "mentale grenzen" die een 
obstakel vormen voor de toenadering 
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worden; tussen burgers, geslecht zullen worden; 

Or. en


