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Amendement 1
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Overweging 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien Verordening (EU) nr. 1233/2010 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 15 december 2010 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 663/2009 tot 
vaststelling van een programma om het 
economische herstel te bevorderen via 
financiële bijstand van de Gemeenschap 
aan projecten op het gebied van energie,

Or. fr

Amendement 2
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Overweging 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. fr

Amendement 3
Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU kan worden A. overwegende dat de EU kan worden 
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gekenmerkt door haar policentrische 
ontwikkeling en de grote waaier van 
urbane gebieden en steden van 
verschillende grootte, die zeer 
verschillende bevoegdheden en middelen 
hebben; stelt dat het niet gepast zou zijn, 
en zelfs problematisch, om een 
gezamenlijke definitie te geven van 
"stedelijke gebieden",

gekenmerkt door haar policentrische 
ontwikkeling en de grote waaier van 
urbane gebieden en steden van 
verschillende grootte, die zeer 
verschillende bevoegdheden en middelen 
hebben; stelt dat het gepast zou zijn om een 
gezamenlijke definitie te geven van 
"stedelijke gebieden",

Or. it

Amendement 4
Peter Simon

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU kan worden 
gekenmerkt door haar policentrische 
ontwikkeling en de grote waaier van 
urbane gebieden en steden van 
verschillende grootte, die zeer 
verschillende bevoegdheden en middelen 
hebben; stelt dat het niet gepast zou zijn, 
en zelfs problematisch, om een 
gezamenlijke definitie te geven van 
"stedelijke gebieden",

A. overwegende dat de EU kan worden 
gekenmerkt door haar policentrische 
ontwikkeling en de grote waaier van
urbane gebieden en steden van 
verschillende grootte, die zeer 
verschillende bevoegdheden en middelen 
hebben; stelt dat het problematisch zou zijn
om uitsluitend op statistische basis een 
gezamenlijke definitie te geven van 
"stedelijke gebieden" en dat derhalve 
onderzocht moet worden hoe een 
gemeenschappelijke definitie van het 
begrip "stedelijk" kan worden opgesteld 
op grond van een functionele benadering, 
waardoor het mogelijk wordt om een 
duidelijke definitie van de stedelijke 
dimensie van het EU-beleid te creëren,

Or. de

Amendement 5
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU kan worden 
gekenmerkt door haar policentrische 
ontwikkeling en de grote waaier van 
urbane gebieden en steden van 
verschillende grootte, die zeer 
verschillende bevoegdheden en middelen 
hebben; stelt dat het niet gepast zou zijn, en 
zelfs problematisch, om een gezamenlijke 
definitie te geven van "stedelijke 
gebieden",

A. overwegende dat de EU kan worden 
gekenmerkt door haar policentrische 
ontwikkeling en de grote waaier van 
urbane gebieden en steden van 
verschillende grootte, die zeer 
verschillende bevoegdheden en middelen 
hebben; stelt dat het niet gepast zou zijn, en 
zelfs problematisch, om een gezamenlijke 
definitie te geven van "stedelijke 
gebieden"; is desondanks van mening dat 
een juridisch heldere definitie van de 
stedelijke dimensie op basis van de 
functies ervan nuttig zou zijn in het kader 
van het cohesiebeleid en van de andere 
communautaire beleidsvormen,

Or. fr

Amendement 6
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU kan worden 
gekenmerkt door haar policentrische 
ontwikkeling en de grote waaier van 
urbane gebieden en steden van 
verschillende grootte, die zeer 
verschillende bevoegdheden en middelen 
hebben; stelt dat het niet gepast zou zijn, en 
zelfs problematisch, om een gezamenlijke 
definitie te geven van "stedelijke 
gebieden",

A. overwegende dat de EU kan worden 
gekenmerkt door haar policentrische 
ontwikkeling en de grote waaier van 
urbane gebieden en steden van 
verschillende grootte, die zeer 
verschillende bevoegdheden en middelen 
hebben; stelt dat het niet gepast zou zijn, en 
zelfs problematisch, om een gezamenlijke 
definitie te geven van "stedelijke gebieden"
en van het begrip "stedelijk" in het 
algemeen, aangezien het moeilijk is om de 
verscheidenheid van de situaties in de 
lidstaten en regio's te definiëren met 
dezelfde overkoepelende term en is 
derhalve van mening dat een verplichte 
definitie en aanwijzing van stedelijke 
gebieden overeenkomstig het beginsel van 
subsidiariteit aan de lidstaten moet 
worden overgelaten op basis van 
gemeenschappelijke Europese 



PE462.880v01-00 6/60 AM\864907NL.doc

NL

indicatoren,

Or. en

Amendement 7
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU met haar 
beleidsvormen bijdraagt aan de duurzame 
ontwikkeling van stedelijke gebieden, 
maar dat het stedelijke beleid, in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel, een bevoegdheid 
van de lidstaten is,

B. overwegende dat de EU met haar 
beleidsvormen bijdraagt aan de duurzame 
ontwikkeling van stedelijke gebieden, 
terwijl in aanmerking moet worden 
genomen dat in aanvulling op nationale
stedelijke beleidsvormen, in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel, Europees stedelijk 
beleid moet worden gedefinieerd,

Or. en

Amendement 8
Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat in 
overeenstemming met de EU 2020-
strategie het hoofddoel van het stedelijk 
beleid moet zijn bij te dragen aan sociale 
samenhang en duurzame ontwikkeling, 
met name via de verbetering van de aan 
de burgers en de stedelijke 
gemeenschappen ter beschikking staande 
infrastructuur en diensten,

Or. it

Amendement 9
Karima Delli
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Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de steden een 
uniek architecturaal en cultureel 
potentieel hebben, dat ze veel kunnen 
bijdragen tot de sociale integratie, en een 
sociaal evenwicht tot stand kunnen 
brengen door het handhaven van de 
culturele diversiteit en van een 
permanente band tussen centrum en 
periferie,

Or. fr

Amendement 10
Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het mainstreamen 
duidelijk tot meer middelen voor steden 
heeft geleid, hoewel de geïntegreerde 
aanpak van de stedelijke ontwikkeling wel 
eens verloren zou kunnen gaan door een 
meer sectorale aanpak in de individuele 
operationele programma's,

D. overwegende dat het mainstreamen 
duidelijk tot meer middelen voor steden 
heeft geleid; overwegende dat het 
wenselijk zou zijn om binnen de 
operationele programma´s goed 
afgebakende doelstellingen voor stedelijke 
ontwikkeling vast te stellen teneinde 
concentratie van middelen te bevorderen, 

Or. it

Amendement 11
Peter Simon

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het mainstreamen 
duidelijk tot meer middelen voor steden 
heeft geleid, hoewel de geïntegreerde 
aanpak van de stedelijke ontwikkeling wel 
eens verloren zou kunnen gaan door een 

D. overwegende dat het mainstreamen 
duidelijk tot meer middelen voor steden 
heeft geleid, hoewel de geïntegreerde 
aanpak van de stedelijke ontwikkeling wel 
eens verloren zou kunnen gaan door een 
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meer sectorale aanpak in de individuele 
operationele programma's,

meer sectorale aanpak in de individuele 
operationele programma's en de 
inhoudelijke omzetting van het 
mainstreamen nog onvoldoende wordt 
uitgevoerd en derhalve verder moet 
worden uitgebouwd,

Or. de

Amendement 12
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het mainstreamen
duidelijk tot meer middelen voor steden 
heeft geleid, hoewel de geïntegreerde 
aanpak van de stedelijke ontwikkeling wel 
eens verloren zou kunnen gaan door een 
meer sectorale aanpak in de individuele 
operationele programma's,

D. overwegende dat het mainstreamen 
duidelijk tot meer middelen voor steden 
heeft geleid, hoewel de geïntegreerde 
aanpak van de stedelijke ontwikkeling wel 
eens verloren zou kunnen gaan door een 
meer sectorale aanpak in de individuele 
operationele programma's, en dat die nog 
steeds wordt gekenmerkt door een te lage 
participatie van de plaatselijke 
partnerschappen,

Or. fr

Amendement 13
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het mainstreamen 
duidelijk tot meer middelen voor steden 
heeft geleid, hoewel de geïntegreerde 
aanpak van de stedelijke ontwikkeling wel 
eens verloren zou kunnen gaan door een 
meer sectorale aanpak in de individuele 
operationele programma's,

D. overwegende dat, voortbouwend op de 
ervaringen van de URBAN-initiatieven en 
stedelijke acties die zijn geïntegreerd 
(‘gemainstreamd’) in het 
regelgevingskader voor de doelstellingen 
convergentie en regionale samenwerking 
en werkgelegenheid voor de 
programmeringsperiode 2007-2013, het 
mainstreamen duidelijk tot meer middelen 
voor steden heeft geleid, hoewel de 
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geïntegreerde aanpak van de stedelijke 
ontwikkeling wel eens verloren zou kunnen 
gaan door een meer sectorale aanpak in de 
individuele operationele programma's,

Or. en

Amendement 14
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat subsidiariteit in 
haar meest versterkte en uitgebreide vorm 
zoals gedefinieerd in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie alsmede meerlagig bestuur en een 
beter gedefinieerd partnerschapsprincipe 
essentiële aspecten zijn voor de correcte 
uitvoering van alle EU-beleidsvormen en 
overwegende dat de inzet van middelen en 
competenties van lokale en regionale 
autoriteiten dienovereenkomstig versterkt 
moeten worden,

Or. en

Amendement 15
Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de economische 
crisis van de afgelopen jaren nog meer 
ongelijkheid en maatschappelijk 
onbehagen heeft veroorzaakt in 
uitgestrekte metropolitane gebieden in de 
periferie; overwegende dat de plaatselijke 
overheden de crisis moeten aanpakken 
met concrete maatregelen voor 
armoedebestrijding en ondersteuning van 
de sociale samenhang en de 
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werkgelegenheid, 

Or. it

Amendement 16
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat in vrij veel 
gevallen een beleid op basis van 
ontwikkelingskernen dat gericht is op de 
bevordering van economische activiteit in 
de stad niet voldoende invloed heeft 
gehad, dat het effect in het omringende 
gebied beperkt is gebleven en het dus 
evenmin heeft bijgedragen aan een 
geïntegreerde ontwikkeling,

Or. es

Amendement 17
Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat steden ongeacht 
hun rijkdom of economische macht in een 
aantal wijken specifieke problemen 
kunnen hebben zoals extreme sociale 
ongelijkheid, armoede, sociale uitsluiting 
en hoge werkloosheid, die met 
ondersteuning van het cohesiebeleid 
verzacht of opgelost kunnen worden,

Or. de

Amendement 18
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat vereenvoudiging 
van de uitvoering van het beleid, met 
inbegrip van de uitvoering van toezicht-
en controlemechanismen, de 
doeltreffendheid helpen verbeteren, 
foutenpercentages verminderen, het 
beleidsontwerp gebruiksvriendelijker 
maken en de zichtbaarheid verhogen; en 
overwegende dat inspanningen om 
vereenvoudiging te bereiken moeten 
worden voortgezet en aangevuld met de 
vereenvoudiging van nationale en 
regionale procedures, zodat 
vertegenwoordigers van stedelijke 
gebieden de benutting van Europese 
fondsen beter kunnen sturen en beheren,

Or. en

Amendement 19
Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1.; stelt vast dat de Europese stedelijke 
agenda enerzijds de stedelijke dimensie 
van de beleidsvormen van de EU omvat, en 
met name het cohesiebeleid, en anderzijds 
de intergouvernementele dimensie van de 
inspanningen op het Europese niveau om 
het stedelijke beleid van de lidstaten te 
coördineren, dat wordt geïmplementeerd 
door informele vergaderingen van 
ministers, die worden gecoördineerd door 
de elkaar afwisselende voorzitterschappen 
van de Raad, met een actieve bijdrage van 
de Commissie; is in dit verband van 
mening dat plaatselijke overheden beter 
zouden moeten worden geïnformeerd en 
sterker zouden moeten worden betrokken 
bij de activiteiten van de 
intergouvernementele dimensie;

1. stelt vast dat de Europese stedelijke 
agenda enerzijds de stedelijke dimensie 
van de beleidsvormen van de EU omvat, en 
met name het cohesiebeleid, en anderzijds 
de intergouvernementele dimensie van de 
inspanningen op het Europese niveau om 
het stedelijke beleid van de lidstaten te 
coördineren; beveelt aan te zorgen voor 
meer coördinatie tussen beide niveaus en 
een nauwere betrokkenheid van de
plaatselijke overheden;
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Or. it

Amendement 20
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt vast dat de Europese stedelijke 
agenda enerzijds de stedelijke dimensie 
van de beleidsvormen van de EU omvat, en 
met name het cohesiebeleid, en anderzijds 
de intergouvernementele dimensie van de 
inspanningen op het Europese niveau om 
het stedelijke beleid van de lidstaten te 
coördineren, dat wordt geïmplementeerd 
door informele vergaderingen van 
ministers, die worden gecoördineerd door 
de elkaar afwisselende voorzitterschappen 
van de Raad, met een actieve bijdrage van 
de Commissie; is in dit verband van 
mening dat plaatselijke overheden beter 
zouden moeten worden geïnformeerd en 
sterker zouden moeten worden betrokken 
bij de activiteiten van de 
intergouvernementele dimensie;

1. stelt vast dat de Europese stedelijke 
agenda enerzijds de stedelijke dimensie 
van de beleidsvormen van de EU omvat, en 
met name het cohesiebeleid, en anderzijds 
de intergouvernementele dimensie van de 
inspanningen op het Europese niveau om 
het stedelijke beleid van de lidstaten te 
coördineren, dat wordt geïmplementeerd 
door informele vergaderingen van 
ministers, die worden gecoördineerd door 
de elkaar afwisselende voorzitterschappen 
van de Raad, met een actieve bijdrage van 
de Commissie; is in dit verband van 
mening dat plaatselijke overheden beter 
zouden moeten worden geïnformeerd en 
sterker zouden moeten worden betrokken 
bij de activiteiten van de 
intergouvernementele dimensie; benadrukt 
dat er een betere coördinatie moet komen 
tussen de besluiten en handelingen van 
overheden op communautair en nationaal 
niveau;

Or. fr

Amendement 21
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt vast dat de Europese stedelijke 
agenda enerzijds de stedelijke dimensie 
van de beleidsvormen van de EU omvat, en 
met name het cohesiebeleid, en anderzijds 
de intergouvernementele dimensie van de 

1. stelt vast dat de Europese stedelijke 
agenda enerzijds de stedelijke dimensie 
van de beleidsvormen van de EU omvat, en 
met name het cohesiebeleid, en anderzijds 
de intergouvernementele dimensie van de 
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inspanningen op het Europese niveau om 
het stedelijke beleid van de lidstaten te 
coördineren, dat wordt geïmplementeerd 
door informele vergaderingen van 
ministers, die worden gecoördineerd door 
de elkaar afwisselende voorzitterschappen 
van de Raad, met een actieve bijdrage van 
de Commissie; is in dit verband van 
mening dat plaatselijke overheden beter 
zouden moeten worden geïnformeerd en 
sterker zouden moeten worden betrokken 
bij de activiteiten van de 
intergouvernementele dimensie;

inspanningen op het Europese niveau om 
het stedelijke beleid van de lidstaten te 
coördineren, dat wordt geïmplementeerd 
door informele vergaderingen van 
ministers, die worden gecoördineerd door 
de elkaar afwisselende voorzitterschappen 
van de Raad, met een actieve bijdrage van 
de Commissie; is in dit verband van 
mening dat plaatselijke overheden beter 
zouden moeten worden geïnformeerd en 
sterker zouden moeten worden betrokken 
bij de activiteiten van de 
intergouvernementele dimensie;
(Deze paragraaf graag opnemen onder de 
tussenkop: "Context van de stedelijke 
dimensie")

Or. en

Amendement 22
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst op de goedkeuring van de 
verklaring van Toledo en het 
referentiedocument van Toledo over 
stadsvernieuwing; deelt het standpunt dat 
er behoefte is aan meer continuïteit en 
coördinatie om te komen tot een 
gezamenlijk werkprogramma of 
"Europese stedelijke agenda"; 
verwelkomt het feit dat ministers de 
behoefte aan versterking van de 
samenwerking en coördinatie met het 
Europees Parlement hebben benadrukt 
alsmede de doelstelling van versterking 
van de stedelijke dimensie binnen het 
cohesiebeleid en de bevordering van 
duurzame stadsontwikkeling en 
geïntegreerde benaderingen door 
versterking en ontwikkeling van de 
instrumenten voor de uitvoering van het 
Handvest van Leipzig op alle niveaus; 
feliciteert de lidstaten en de Commissie 
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met hun inspanningen om het proces van 
Marseille voort te zetten en een 
referentiekader voor Europese duurzame 
steden in te voeren; volgt met 
belangstelling de start van een testfase 
van het referentiekader; betreurt echter 
dat steden niet voldoende bij deze 
processen betrokken worden; verzoekt 
derhalve de Commissie en lidstaten om 
een betere informatiestroom te 
waarborgen voor niet deelnemende steden 
en om het Parlement op de hoogte te 
houden van verdere ontwikkelingen;

Or. en

Amendement 23
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat er naast de belangrijke 
bijdrage door de interventies van het 
cohesiebeleid aan de stedelijke 
ontwikkeling een groot aantal andere 
beleidsvormen en programma's van de EU 
zijn die grote gevolgen hebben voor de 
stedelijke ontwikkeling; benadrukt dat er 
meer inzicht moet komen in de territoriale 
gevolgen van de beleidsvormen, en pleit 
voor meer aandacht voor de stedelijke 
agenda in de beleidsvormen van de EU; 
herhaalt in dit verband zijn beroep op de 
Commissie om een territoriale evaluatie te 
verrichten van de gevolgen van sectorale 
beleidsvormen, en de bestaande 
mechanismen voor de effectbeoordeling uit 
te breiden;

2. benadrukt dat er naast de belangrijke 
bijdrage door de interventies van het 
cohesiebeleid aan de stedelijke 
ontwikkeling een groot aantal andere 
beleidsvormen (zoals het milieu, vervoer, 
energie, enz.) en programma's van de EU 
zijn die grote gevolgen hebben voor de 
stedelijke ontwikkeling; benadrukt dat er 
meer inzicht moet komen in de territoriale 
gevolgen van de beleidsvormen, en pleit 
voor meer aandacht voor de stedelijke 
agenda in de beleidsvormen van de EU; 
herhaalt in dit verband zijn beroep op de 
Commissie om een territoriale evaluatie te 
verrichten van de gevolgen van sectorale 
beleidsvormen, en de bestaande 
mechanismen voor de effectbeoordeling uit 
te breiden; verwelkomt in deze context de 
ideeën die worden voorgesteld in het 
vijfde verslag over de economische, 
sociale en territoriale cohesie en het door 
ESPON uitgevoerde werk;

Or. en
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Amendement 24
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. staat achter het voorstel van de 
Commissie over het toekomstig 
gemeenschappelijk strategisch kader, dat 
kan leiden tot meer synergieën tussen de 
fondsen, met name met het oog op 
verbetering van de samenwerking tussen 
stedelijke gebieden enerzijds en het 
platteland en de voorsteden anderzijds; 
benadrukt de Europese toegevoegde 
waarde van de horizontale en 
geïntegreerde aanpak binnen het 
cohesiebeleid, en pleit derhalve voor meer 
synergieën met het energie-, milieu- en 
vervoersbeleid, die nog relevanter zouden 
zijn in de stedelijke gebieden en in de 
voorsteden, waar we in dat opzicht met 
grote uitdagingen worden geconfronteerd;

Or. fr

Amendement 25
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat met name stedelijke 
gebieden de Europese beleidsvormen in de 
praktijk brengen; benadrukt dat ongeveer 
80% van het bbp van de EU in stedelijke 
gebieden ontstaat en dat deze een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
economische groei in Europa, maar dat zij
anderzijds ook een prijs betalen voor hun
economische productiviteit (het uitdijen 
van de steden, opstoppingen, vervuiling,
uitsluiting enz.) die hun rol als "motor 
voor de groei" in gevaar brengen; is 
derhalve van mening dat er goede redenen 

3. wijst erop dat met name stedelijke 
gebieden de Europese beleidsvormen in de 
praktijk brengen; benadrukt dat ongeveer 
80% van het bbp van de EU in stedelijke 
gebieden ontstaat en dat deze een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
economische groei in Europa; wijst er ook 
op dat 73% van de Europese bevolking 
daar woont, en dat ze tot 70% van de 
energie in de Unie verbruiken; stelt vast 
dat deze economische aantrekkingskracht
niet voldoende is om een duurzame en 
evenwichtige ontwikkeling van het 
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zijn om gezamenlijk te strijden voor de 
stedelijke gebieden in de EU;

grondgebied te garanderen, en dat er 
meer aandacht moet worden besteed aan 
de algemene doelstelling van interne 
cohesie en aan de uitdagingen die 
daarmee gepaard gaan (de groei van de 
steden, verkeersdrukte, armoede, sociale 
uitsluiting, energiearmoede, grondbeheer, 
huisvestingsproblemen, ruimtelijke 
segregatie, vervuiling, 
klimaatverandering, enz.); is derhalve van 
mening dat er goede redenen zijn om 
gezamenlijk te strijden voor de stedelijke 
gebieden in de EU;

Or. fr

Amendement 26
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat met name stedelijke 
gebieden de Europese beleidsvormen in de 
praktijk brengen; benadrukt dat ongeveer 
80% van het bbp van de EU in stedelijke 
gebieden ontstaat en dat deze een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
economische groei in Europa, maar dat zij 
anderzijds ook een prijs betalen voor hun 
economische productiviteit (het uitdijen 
van de steden, opstoppingen, vervuiling, 
enz.) die hun rol als "motor voor de groei" 
in gevaar brengen; is derhalve van mening 
dat er goede redenen zijn om gezamenlijk 
te strijden voor de stedelijke gebieden in de 
EU;

3. wijst erop dat met name stedelijke 
gebieden de Europese beleidsvormen in de 
praktijk brengen; benadrukt dat ongeveer 
80% van het bbp van de EU in stedelijke 
gebieden ontstaat, dat deze de 
belangrijkste centra van innovatie, kennis 
en cultuur zijn, door de bijdrage van de 
daar gevestigde kmo's, en dat deze 
daardoor een aanzienlijke bijdrage leveren 
aan de economische groei in Europa, maar 
dat zij anderzijds ook een prijs betalen voor 
hun economische productiviteit (het 
uitdijen van de steden, opstoppingen, 
vervuiling, enz.) die hun rol als "motor 
voor de groei" in gevaar brengen; is 
derhalve van mening dat er goede redenen 
zijn om gezamenlijk te strijden voor de 
stedelijke gebieden in de EU, om de 
horizontale gevolgen van groei en 
ontwikkeling te beperken en tegelijkertijd 
steden te creëren die in economisch, 
sociaal en milieuopzicht duurzaam zijn;

Or. pt
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Amendement 27
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat met name stedelijke 
gebieden de Europese beleidsvormen in de 
praktijk brengen; benadrukt dat ongeveer 
80% van het bbp van de EU in stedelijke 
gebieden ontstaat en dat deze een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
economische groei in Europa, maar dat zij 
anderzijds ook een prijs betalen voor hun 
economische productiviteit (het uitdijen 
van de steden, opstoppingen, vervuiling, 
enz.) die hun rol als "motor voor de groei" 
in gevaar brengen; is derhalve van mening 
dat er goede redenen zijn om gezamenlijk 
te strijden voor de stedelijke gebieden in de 
EU;

3. wijst erop dat met name stedelijke 
gebieden de Europese beleidsvormen in de 
praktijk brengen; benadrukt dat ongeveer 
80% van het bbp van de EU in stedelijke 
gebieden ontstaat en dat deze een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
economische groei in Europa, waarbij in 
aanmerking dient te worden genomen dat 
alleen die steden die hoogwaardige 
diensten kunnen leveren en die over een 
goede infrastructuur beschikken, in staat 
zijn toekomstige activiteiten met een grote 
toegevoegde waarde aan te trekken en te 
bevorderen; wijst er tevens op dat zij 
anderzijds ook een prijs betalen voor hun 
economische productiviteit (het uitdijen 
van de steden, opstoppingen, vervuiling, 
enz.) die hun rol als "motor voor de groei" 
in gevaar brengen; is derhalve van mening 
dat er goede redenen zijn om gezamenlijk 
te strijden voor de stedelijke gebieden in de 
EU;

Or. pt

Amendement 28
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat met name stedelijke 
gebieden de Europese beleidsvormen in de 
praktijk brengen; benadrukt dat ongeveer 
80% van het bbp van de EU in stedelijke 
gebieden ontstaat en dat deze een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
economische groei in Europa, maar dat zij 
anderzijds ook een prijs betalen voor hun 

3. wijst erop dat met name stedelijke 
gebieden de Europese beleidsvormen in de 
praktijk brengen; benadrukt dat ongeveer 
80% van het bbp van de EU in stedelijke 
gebieden ontstaat en dat deze een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
economische groei in Europa, maar dat zij 
anderzijds ook een prijs betalen voor hun 
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economische productiviteit (het uitdijen 
van de steden, opstoppingen, vervuiling, 
enz.) die hun rol als "motor voor de groei" 
in gevaar brengen; is derhalve van mening 
dat er goede redenen zijn om gezamenlijk 
te strijden voor de stedelijke gebieden in de 
EU;

economische productiviteit (het uitdijen 
van de steden, concentratie, opstoppingen, 
vervuiling, hoge werkloosheid,
criminaliteit, migratie, sociale uitsluiting, 
sociale polarisatie, enz.) die hun rol als 
"motor voor de groei" in gevaar brengen; is 
derhalve van mening dat er goede redenen 
zijn om gezamenlijk te strijden voor de 
stedelijke gebieden in de EU;
(Deze paragraaf graag opnemen onder de 
tussenkop: "Lokale behoeften en/tegenover 
Europese prioriteiten")

Or. en

Amendement 29
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat met name stedelijke 
gebieden de Europese beleidsvormen in de 
praktijk brengen; benadrukt dat ongeveer 
80% van het bbp van de EU in stedelijke 
gebieden ontstaat en dat deze een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
economische groei in Europa, maar dat zij 
anderzijds ook een prijs betalen voor hun 
economische productiviteit (het uitdijen 
van de steden, opstoppingen, vervuiling,
uitsluiting enz.) die hun rol als "motor voor 
de groei" in gevaar brengen; is derhalve 
van mening dat er goede redenen zijn om 
gezamenlijk te strijden voor de stedelijke 
gebieden in de EU;

3. wijst erop dat met name stedelijke 
gebieden de Europese beleidsvormen in de 
praktijk brengen; benadrukt dat ongeveer 
80% van het bbp van de EU in stedelijke 
gebieden ontstaat en dat deze een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
economische groei in Europa, maar dat zij 
anderzijds ook een prijs betalen voor hun 
economische productiviteit (het uitdijen 
van de steden, opstoppingen, vervuiling, 
enz.) en dat ze worden gekenmerkt door 
grote sociale verschillen (werkloosheid, 
uitsluiting, enz.) die hun rol als "motor 
voor de groei" in gevaar brengen; is 
derhalve van mening dat er goede redenen 
zijn om gezamenlijk te strijden voor de 
stedelijke gebieden in de EU;

Or. fr

Amendement 30
Kerstin Westphal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat met name stedelijke 
gebieden de Europese beleidsvormen in de 
praktijk brengen; benadrukt dat ongeveer 
80% van het bbp van de EU in stedelijke 
gebieden ontstaat en dat deze een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
economische groei in Europa, maar dat zij 
anderzijds ook een prijs betalen voor hun 
economische productiviteit (het uitdijen 
van de steden, opstoppingen, vervuiling, 
enz.) die hun rol als "motor voor de groei" 
in gevaar brengen; is derhalve van mening 
dat er goede redenen zijn om gezamenlijk 
te strijden voor de stedelijke gebieden in de 
EU;

3. wijst erop dat met name stedelijke 
gebieden de Europese beleidsvormen in de 
praktijk brengen; benadrukt dat ongeveer 
80% van het bbp van de EU in stedelijke 
gebieden ontstaat en dat deze een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
economische groei in Europa, maar dat zij 
anderzijds ook een prijs betalen voor hun 
economische productiviteit (het uitdijen 
van de steden, opstoppingen, vervuiling, 
enz.) die hun rol als "motor voor de groei" 
in gevaar brengen; benadrukt dat 
economische, maar ook sociale en 
ecologische ontwikkelingen in stedelijke 
gebieden grote gevolgen hebben voor de 
omliggende gebieden; is derhalve van 
mening dat er goede redenen zijn om 
gezamenlijk te strijden voor de stedelijke 
gebieden in de EU;

Or. en

Amendement 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat met name stedelijke 
gebieden de Europese beleidsvormen in de 
praktijk brengen; benadrukt dat ongeveer 
80% van het bbp van de EU in stedelijke 
gebieden ontstaat en dat deze een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
economische groei in Europa, maar dat zij 
anderzijds ook een prijs betalen voor hun 
economische productiviteit (het uitdijen 
van de steden, opstoppingen, vervuiling, 
enz.) die hun rol als "motor voor de groei" 
in gevaar brengen; is derhalve van mening 
dat er goede redenen zijn om gezamenlijk 
te strijden voor de stedelijke gebieden in de 
EU;

3. wijst erop dat met name stedelijke 
gebieden de Europese beleidsvormen in de 
praktijk brengen; benadrukt dat ongeveer 
80% van het bbp van de EU in stedelijke 
gebieden ontstaat en dat deze een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
economische groei in Europa, maar dat zij 
anderzijds ook een prijs betalen voor hun 
economische productiviteit (het uitdijen 
van de steden, opstoppingen, vervuiling, 
enz.) die hun rol als "motor voor de groei" 
in gevaar brengen; is derhalve van mening 
dat er goede redenen zijn om gezamenlijk 
te strijden voor de stedelijke gebieden in de 
EU; dit impliceert het toewijzen van 
middelen voor de samenhang tussen 
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stedelijke en landelijke gebieden, voor 
versterking van de territoriale 
samenwerking en de totstandbrenging van 
een geïntegreerd monitorings- en 
beoordelingssysteem voor de resultaten en 
effecten van de projecten, zodat de 
middelen zo doeltreffend mogelijk worden 
ingezet;

Or. ro

Amendement 32
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat met name stedelijke 
gebieden de Europese beleidsvormen in de 
praktijk brengen; benadrukt dat ongeveer 
80% van het bbp van de EU in stedelijke 
gebieden ontstaat en dat deze een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
economische groei in Europa, maar dat zij 
anderzijds ook een prijs betalen voor hun 
economische productiviteit (het uitdijen 
van de steden, opstoppingen, vervuiling, 
enz.) die hun rol als "motor voor de groei" 
in gevaar brengen; is derhalve van mening 
dat er goede redenen zijn om gezamenlijk 
te strijden voor de stedelijke gebieden in de 
EU;

3. wijst erop dat met name stedelijke 
gebieden de Europese beleidsvormen in de 
praktijk brengen; benadrukt dat ongeveer 
80% van het bbp van de EU in stedelijke 
gebieden ontstaat en dat deze een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
economische groei in Europa, maar dat zij 
anderzijds ook een prijs betalen voor hun 
economische productiviteit (het uitdijen 
van de steden, opstoppingen, vervuiling, 
enz.) die hun rol als "motor voor de groei" 
in gevaar brengen; is derhalve van mening 
dat er goede redenen zijn om gezamenlijk 
te strijden voor de stedelijke gebieden in de 
EU; is van mening dat de stedelijke 
agenda duurzame, intelligente en 
inclusieve investeringen moet trachten 
aan te trekken, zowel ter versterking van 
de rol van de stad in het kader van de 
Europa 2020-strategie als ter consolidatie 
van zijn rol als groeifactor;

Or. ro

Amendement 33
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat het optimaliseren 
van de bijdrage van stedelijke gebieden 
aan de economische groei van de EU en 
het tegelijkertijd behouden of verbeteren 
van hun parameters als ‘goede plaatsen 
om te wonen’ een gedeelde doelstelling is 
van het overheidsbestuur op Europees, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau; 
benadrukt dat, hoewel deze doelstelling 
breed gedeeld wordt, de specifieke 
maatregelen om de doelstelling te 
bereiken van plaats tot plaats kunnen 
variëren; merkt op dat enkele regio’s en 
steden ten gevolge van historische 
ontwikkelingen in de tweede helft van de 
twintigste eeuw in het algemeen een 
breder palet van prioriteiten zullen
moeten volgen met inbegrip van 
convergentie en is derhalve van mening 
dat voldoende flexibiliteit moet worden 
gewaarborgd, zodat bepaalde stedelijke 
gebieden de oplossingen kunnen vinden 
die het meest geschikt zijn voor hun 
behoeften, macro- en micro-omgeving en 
ontwikkelingscontext;

Or. en

Amendement 34
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. steunt het voorstel van de 
Commissie om in het cohesiebeleid meer 
aandacht te besteden aan lokale 
ontwikkeling (local development 
approach); is van mening dat dit vereist 
dat lokale actiegroepen van het Leader-
type worden gefinancierd met middelen 
uit de structuurfondsen (EFRO en ESF); 
verzoekt de Commissie de rol van 
stedelijke Leaders te beoordelen bij vooral 
het oplossen van sociale problemen in 
steden;

Or. fi

Amendement 35
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor dat de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid gericht wordt op een
dubbele doelstelling – ten eerste moeten
de stedelijke gebieden hulp krijgen om
hun belangrijkste fysieke infrastructuur te 
ontwikkelen, als voorwaarde voor groei, 
zodat ze hun potentiële bijdrage aan de 
economische groei in Europa volledig 
kunnen leveren en de economie op een 
bredere basis kunnen plaatsen, en ten 
tweede moeten de stedelijke gebieden hulp 
krijgen om hun economische en sociale 
structuren alsmede hun milieubeleid te 
moderniseren door slim te investeren in 
infrastructuur en diensten die gebaseerd 
zijn op moderne technologie;

4. is van mening dat de stedelijke dimensie 
van het cohesiebeleid meerdere 
doelstellingen heeft:
1) het ondersteunen van steden als motor 
voor regionale ontwikkeling, gebaseerd op 
een policentrisch model, en als 
belangrijkste actoren in de strijd tegen 
klimaatverandering; dat moet 
plaatsvinden op basis van een adequaat 
en modern infrastructureel netwerk voor 
economische en sociale ontwikkeling en 
voor milieubescherming, bijvoorbeeld 
door het hergebruik van 
industrieterreinen, waarbij een aanpak 
moet worden gevolgd die de nadruk legt 
op solidariteit tussen de steden, en niet op 
concurrentie;
2) het bevorderen van de interne cohesie 
en het samenleven van verschillende 
sociale groepen binnen de stedelijke 
gebieden, om de achterstandswijken uit 
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hun isolement te halen door met name de
nadruk te leggen op de 
leefomstandigheden van de bewoners; dat 
vereist een ambitieus beleid voor de 
ruimtelijke ordening in de steden, dat 
gebaseerd is op een transparante aanpak, 
waarbij de nadruk wordt gelegd op de 
participatie van de bewoners, van 
deskundigen en van de plaatselijke 
vertegenwoordigers, zodat meer aandacht 
wordt besteed aan de mobiliteit en aan de 
toegang tot openbare diensten, en beter 
gebruik wordt gemaakt van de openbare 
ruimtes, van het culturele landschap in de 
steden, van de ecowijken, van een 
humanistische en functionele 
architecturale omgang met bestaande 
gebouwen, en van nieuwbouw en 
renovatie op basis van de vereisten van 
milieubescherming en energie-efficiëntie;
3) het bevorderen van de oprichting en het 
functioneren van netwerken van stedelijke 
gebieden op Europees, nationaal en 
regionaal niveau;

Or. fr

Amendement 36
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor dat de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid gericht wordt op een 
dubbele doelstelling – ten eerste moeten de 
stedelijke gebieden hulp krijgen om hun 
belangrijkste fysieke infrastructuur te 
ontwikkelen, als voorwaarde voor groei, 
zodat ze hun potentiële bijdrage aan de 
economische groei in Europa volledig 
kunnen leveren en de economie op een 
bredere basis kunnen plaatsen, en ten 
tweede moeten de stedelijke gebieden hulp 
krijgen om hun economische en sociale
structuren alsmede hun milieubeleid te 

4. stelt voor dat de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid gericht wordt op een 
drievoudige doelstelling – ten eerste 
moeten de stedelijke gebieden hulp krijgen 
om hun belangrijkste fysieke infrastructuur 
te ontwikkelen, als voorwaarde voor groei, 
zodat ze hun potentiële bijdrage aan de 
economische groei in Europa volledig 
kunnen leveren, de economie op een 
bredere basis kunnen plaatsen en kunnen 
bijdragen aan energie- en 
milieuduurzaamheid met name om de 
gebiedskwaliteit in de stadscentra te 
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moderniseren door slim te investeren in 
infrastructuur en diensten die gebaseerd 
zijn op moderne technologie;

behouden en te verbeteren zonder enige 
schade te berokkenen aan de door de 
steden stromende rivieren, ten tweede 
moeten de stedelijke gebieden hulp krijgen 
om hun economische en sociale structuren 
alsmede hun milieubeleid te moderniseren 
door slim te investeren in infrastructuur en 
diensten die gebaseerd zijn op moderne 
technologie, en ten derde moeten de 
stedelijke gebieden worden gerenoveerd 
door besmette industriegebieden en 
terreinen te saneren;

Or. it

Amendement 37
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor dat de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid gericht wordt op een 
dubbele doelstelling – ten eerste moeten de 
stedelijke gebieden hulp krijgen om hun 
belangrijkste fysieke infrastructuur te 
ontwikkelen, als voorwaarde voor groei, 
zodat ze hun potentiële bijdrage aan de 
economische groei in Europa volledig 
kunnen leveren en de economie op een 
bredere basis kunnen plaatsen, en ten 
tweede moeten de stedelijke gebieden hulp 
krijgen om hun economische en sociale 
structuren alsmede hun milieubeleid te 
moderniseren door slim te investeren in 
infrastructuur en diensten die gebaseerd 
zijn op moderne technologie;

4. stelt voor dat de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid, met als leidend beginsel 
het strategische concept van 
dienstbaarheid aan slimme, duurzame en 
inclusieve groei, gericht wordt op een 
dubbele doelstelling – ten eerste moeten de 
stedelijke gebieden hulp krijgen om hun 
belangrijkste fysieke infrastructuur te 
ontwikkelen, als voorwaarde voor groei, 
zodat ze hun potentiële bijdrage aan de 
economische groei in Europa volledig 
kunnen leveren en de economie op een 
bredere basis kunnen plaatsen, en ten 
tweede moeten de stedelijke gebieden hulp 
krijgen om hun economische en sociale 
structuren alsmede hun milieubeleid te 
moderniseren door slim te investeren in 
infrastructuur en diensten die gebaseerd 
zijn op moderne technologie;

Or. en

Amendement 38
Nuno Teixeira
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor dat de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid gericht wordt op een 
dubbele doelstelling – ten eerste moeten de 
stedelijke gebieden hulp krijgen om hun 
belangrijkste fysieke infrastructuur te 
ontwikkelen, als voorwaarde voor groei, 
zodat ze hun potentiële bijdrage aan de 
economische groei in Europa volledig 
kunnen leveren en de economie op een 
bredere basis kunnen plaatsen, en ten 
tweede moeten de stedelijke gebieden hulp 
krijgen om hun economische en sociale 
structuren alsmede hun milieubeleid te 
moderniseren door slim te investeren in 
infrastructuur en diensten die gebaseerd 
zijn op moderne technologie;

4. stelt voor dat de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid gericht wordt op een 
dubbele doelstelling – ten eerste moeten de 
stedelijke gebieden hulp krijgen om hun 
belangrijkste fysieke infrastructuur te 
ontwikkelen, als voorwaarde voor groei, 
zodat ze hun potentiële bijdrage aan de 
economische groei in Europa volledig 
kunnen leveren en de economie op een 
bredere basis kunnen plaatsen, en ten 
tweede moeten de stedelijke gebieden hulp 
krijgen om hun economische en sociale 
structuren alsmede hun milieubeleid te 
moderniseren door slim te investeren in 
infrastructuur en diensten die gebaseerd 
zijn op moderne technologie, zonder 
daarbij echter de ontwikkeling van 
dwarsverbanden tussen stedelijke en 
plattelandsgebieden uit het oog te 
verliezen, ten einde de inclusieve groei te 
bevorderen waarvan sprake is in de EU 
2020-strategie;

Or. pt

Amendement 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor dat de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid gericht wordt op een 
dubbele doelstelling – ten eerste moeten de 
stedelijke gebieden hulp krijgen om hun 
belangrijkste fysieke infrastructuur te 
ontwikkelen, als voorwaarde voor groei, 
zodat ze hun potentiële bijdrage aan de 
economische groei in Europa volledig 
kunnen leveren en de economie op een 
bredere basis kunnen plaatsen, en ten 
tweede moeten de stedelijke gebieden hulp 

4. stelt voor dat de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid gericht wordt op een 
dubbele doelstelling – ten eerste moeten de 
stedelijke gebieden hulp krijgen om hun 
belangrijkste fysieke infrastructuur te 
ontwikkelen, als voorwaarde voor groei, 
zodat ze hun potentiële bijdrage aan de 
economische groei in Europa volledig 
kunnen leveren en de economie op een 
bredere basis kunnen plaatsen, en ten 
tweede moeten de stedelijke gebieden hulp 
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krijgen om hun economische en sociale 
structuren alsmede hun milieubeleid te 
moderniseren door slim te investeren in 
infrastructuur en diensten die gebaseerd 
zijn op moderne technologie;

krijgen om hun economische en sociale 
structuren alsmede hun milieubeleid te 
moderniseren door slim te investeren in 
infrastructuur en diensten die gebaseerd 
zijn op moderne technologie in nauw 
verband met de specifieke territoriale 
omstandigheden;

Or. ro

Amendement 40
Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat met name steden een 
wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan 
de bestrijding van klimaatverandering, 
bijvoorbeeld door slimme 
openbaarvervoerssystemen, verbetering 
van de energieprestaties van gebouwen, 
duurzame wijkplanning, waarbij de 
trajecten naar werk en naar stedelijke 
instellingen zo kort mogelijk zijn, en 
andere maatregelen. Het cohesiebeleid 
moet deze mogelijkheden in de toekomst 
in sterkere mate ondersteunen;

Or. de

Amendement 41
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat het moderniseren van de 
infrastructuur door te investeren in
intelligente technologieën veel potentieel 
heeft, en dat hardnekkige problemen 
zouden kunnen worden aangepakt door het 
concept van "slimme stadsontwikkeling"; 
meent dat dergelijke investeringen in de 

5. wijst erop dat het moderniseren van de 
infrastructuur, op voorwaarde dat die 
duurzaam, efficiënt en voor iedereen 
betaalbaar is, en waarbij gebruik gemaakt 
wordt van intelligente technologieën, veel
potentieel voor duurzame ontwikkeling 
heeft, waarbij de nadruk wordt gelegd op 
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ICT kunnen worden beschouwd als een 
krachtige motor voor economische groei en 
op innovatie gebaseerde economische 
activiteiten, waardoor de economie kan 
beschikken over de nodige elementen van 
openbare en particuliere investeringen, 
om op die manier te streven naar nieuw 
ondernemerschap, banen en groei, en dat 
die investeringen derhalve als een 
Europese prioriteit zouden moeten worden 
beschouwd;

investeringen in de milieu- en energie-
infrastructuur (met name door het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen te bevorderen), in het 
stadsvervoer, in het stadsherstel, en in de 
ondersteuning van het midden- en 
kleinbedrijf en van groene innovaties 
(zoals zonne-energie en fotovoltaïsche 
opwekking van elektriciteit), en dat 
hardnekkige problemen zouden kunnen 
worden aangepakt en het mogelijk wordt 
om meer te doen voor de territoriale 
cohesie en voor het bereiken van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie; 
meent dat dergelijke investeringen kunnen 
worden beschouwd als een krachtige motor 
voor duurzame economische groei van de 
gebieden, vooral wanneer ze profiteren 
van de kansen die de cofinanciering door 
de structuurfondsen, de ondersteuning 
door specifieke programma's (zoals 
'Intelligente Energie voor Europa') en 
programma's voor technische 
ondersteuning bieden; is van mening dat 
deze projecten, gezien hun belang, 
gebaseerd zouden moeten zijn op 
raadpleging en participatie van de 
bewoners;

Or. fr

Amendement 42
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat het moderniseren van de 
infrastructuur door te investeren in 
intelligente technologieën veel potentieel 
heeft, en dat hardnekkige problemen 
zouden kunnen worden aangepakt door het 
concept van "slimme stadsontwikkeling"; 
meent dat dergelijke investeringen in de 
ICT kunnen worden beschouwd als een 
krachtige motor voor economische groei en 
op innovatie gebaseerde economische 

5. wijst erop dat het moderniseren van de 
infrastructuur door te investeren in 
intelligente technologieën veel potentieel 
heeft, en dat hardnekkige problemen 
zouden kunnen worden aangepakt door het 
concept van "slimme stadsontwikkeling"; 
meent dat dergelijke investeringen in de 
ICT kunnen worden beschouwd als een 
krachtige motor voor economische groei en 
op innovatie gebaseerde economische 
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activiteiten, waardoor de economie kan 
beschikken over de nodige elementen van 
openbare en particuliere investeringen, om 
op die manier te streven naar nieuw 
ondernemerschap, banen en groei, en dat 
die investeringen derhalve als een 
Europese prioriteit zouden moeten 
worden beschouwd;

activiteiten, waardoor de economie kan 
beschikken over de nodige elementen van 
openbare en particuliere investeringen, om 
op die manier te streven naar nieuw 
ondernemerschap, duurzame banen en 
intelligente groei overeenkomstig de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
en van met name het 
innovatiepartnerschap op het gebied van 
intelligente steden; 

Or. it

Amendement 43
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat het moderniseren van de 
infrastructuur door te investeren in 
intelligente technologieën veel potentieel 
heeft, en dat hardnekkige problemen 
zouden kunnen worden aangepakt door het 
concept van "slimme stadsontwikkeling"; 
meent dat dergelijke investeringen in de 
ICT kunnen worden beschouwd als een 
krachtige motor voor economische groei en 
op innovatie gebaseerde economische 
activiteiten, waardoor de economie kan 
beschikken over de nodige elementen van 
openbare en particuliere investeringen, om 
op die manier te streven naar nieuw 
ondernemerschap, banen en groei, en dat 
die investeringen derhalve als een 
Europese prioriteit zouden moeten worden 
beschouwd;

5. wijst erop dat het moderniseren van de 
infrastructuur door te investeren in 
intelligente technologieën veel potentieel 
heeft, en dat hardnekkige problemen in het 
stadsbestuur, energie-, watervoorzienings-
en gebruiksbeheer, vervoer, toerisme, 
huisvesting, onderwijs, gezondheids- en 
sociale zorg, openbare veiligheid, enz. 
zouden kunnen worden aangepakt door het 
concept van "slimme stadsontwikkeling"; 
meent dat dergelijke investeringen in de 
ICT kunnen worden beschouwd als een 
krachtige motor voor economische groei en 
op innovatie gebaseerde economische 
activiteiten, waardoor de economie kan 
beschikken over de nodige elementen van 
openbare en particuliere investeringen, om 
op die manier te streven naar nieuw 
ondernemerschap, banen en groei, en dat 
die investeringen derhalve als een 
Europese prioriteit zouden moeten worden 
beschouwd;

Or. en

Amendement 44
Karima Delli
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt het belang van het 
cohesiebeleid voor het versterken van de 
sociale innovatie in stedelijke gebieden, 
en met name in achterstandswijken, om 
de interne cohesie en het menselijk 
kapitaal te verbeteren, door een inclusieve 
en participatieve aanpak, of het nu gaat 
om opleiding en onderwijs (met name 
voor jongeren), toegang tot 
microkredieten of het bevorderen van een 
sociale en solidaire economie;

Or. fr

Amendement 45
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. herhaalt zijn standpunt dat het 
belangrijkste zwakke punt van de 
Lissabon-strategie het gebrek aan goed 
functionerend meerlagig bestuur was en 
het feit dat regionale en lokale 
autoriteiten en het maatschappelijk 
middenveld onvoldoende betrokken waren 
bij de ontwerp-, uitvoerings-, 
communicatie- en evaluatiefasen van de 
strategie; benadrukt de behoefte aan een 
verbeterd bestuurssysteem van de EU 
2020-strategie met een grotere mate van 
integratie van alle belanghebbenden in 
alle fasen;
(Deze paragraaf graag opnemen onder de 
tussenkop: "Meerlagig bestuur en het 
partnerschapsprincipe")

Or. en
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Amendement 46
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. doet een beroep op de Commissie om de 
lidstaten te verplichten om politieke leiders 
van de belangrijkste stedelijke gebieden en 
verenigingen van plaatselijke en regionale 
overheden officieel te betrekken bij alle 
fasen van de besluitvorming over het 
cohesiebeleid (strategische planning, het 
definiëren van de geplande "nationale 
strategische ontwikkelingscontracten") en 
de onderhandelingen daarover;

6. doet een beroep op de Commissie om de 
lidstaten te verplichten om plaatselijke en 
regionale vertegenwoordigers van alle 
stedelijke gebieden en verenigingen van 
plaatselijke en regionale overheden en de 
actoren van maatschappelijke 
organisaties officieel te betrekken bij alle 
fasen van de besluitvorming over het 
cohesiebeleid (strategische planning, het 
definiëren van de geplande "nationale 
strategische ontwikkelingscontracten") en 
de onderhandelingen daarover, alsmede 
van de 'partnerschapscontracten voor 
ontwikkeling en investeringen';

Or. fr

Amendement 47
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. doet een beroep op de Commissie om de 
lidstaten te verplichten om politieke leiders
van de belangrijkste stedelijke gebieden en 
verenigingen van plaatselijke en regionale 
overheden officieel te betrekken bij alle 
fasen van de besluitvorming over het 
cohesiebeleid (strategische planning, het 
definiëren van de geplande "nationale 
strategische ontwikkelingscontracten") en 
de onderhandelingen daarover;

6. doet een beroep op de Commissie om de 
lidstaten te verplichten om politieke leiders 
van de belangrijkste stedelijke gebieden en 
verenigingen van plaatselijke en regionale 
overheden officieel te betrekken bij alle 
fasen van de besluitvorming over het 
cohesiebeleid (strategische planning, het 
definiëren van de geplande "nationale 
strategische ontwikkelingscontracten") en 
de onderhandelingen daarover; nodigt 
zodoende de plaatselijke overheden uit om 
concrete actieplannen uit te werken voor 
de eigen ontwikkelingsstrategie; 
verwelkomt het Convenant van 
Burgemeesters en onderstreept het belang 
van de inzet van beschikbare middelen 
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met het oog op het uitvoeren van de 
actieplannen, die gebruikmaking van het 
lokale potentieel aan hernieuwbare 
energie moeten bevorderen;

Or. ro

Amendement 48
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. doet een beroep op de Commissie om de 
lidstaten te verplichten om politieke leiders 
van de belangrijkste stedelijke gebieden en 
verenigingen van plaatselijke en regionale 
overheden officieel te betrekken bij alle 
fasen van de besluitvorming over het 
cohesiebeleid (strategische planning, het 
definiëren van de geplande "nationale 
strategische ontwikkelingscontracten") en 
de onderhandelingen daarover;

6. doet een beroep op de Commissie om de 
lidstaten te verplichten om politieke leiders 
van de belangrijkste stedelijke gebieden en 
verenigingen van plaatselijke en regionale 
overheden officieel te betrekken bij alle 
fasen van de besluitvorming over het 
cohesiebeleid (strategische planning, het 
definiëren van de geplande "nationale 
strategische ontwikkelingscontracten") en 
de onderhandelingen daarover; verzoekt de 
Commissie de opleiding en training van 
stedelijke en lokale besturen te bevorderen 
om hen op deze manier bekend te maken 
met de programma’s en initiatieven in het 
kader van het stedelijk beleid, en 
tegelijkertijd de lidstaten te stimuleren tot 
een grote betrokkenheid bij de duurzame 
ontwikkeling van de stedelijke dimensie;

Or. pt

Amendement 49
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. doet een beroep op de Commissie om de 
lidstaten te verplichten om politieke leiders 
van de belangrijkste stedelijke gebieden en 
verenigingen van plaatselijke en regionale 

6. doet een beroep op de Commissie om de 
lidstaten te verplichten om politieke leiders 
van de belangrijkste stedelijke gebieden en 
verenigingen van plaatselijke en regionale 
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overheden officieel te betrekken bij alle 
fasen van de besluitvorming over het 
cohesiebeleid (strategische planning, het 
definiëren van de geplande "nationale 
strategische ontwikkelingscontracten") en 
de onderhandelingen daarover;

overheden officieel te betrekken bij alle 
fasen van de besluitvorming over het 
cohesiebeleid (strategische planning, het 
definiëren van de geplande "nationale 
strategische ontwikkelingscontracten") en 
de onderhandelingen daarover; is van 
mening dat dit de enige manier is om 
lokale behoeften in aanmerking te nemen 
en tegelijkertijd fragmentatie van 
strategische doelstellingen en oplossingen 
te voorkomen;

Or. en

Amendement 50
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. doet een beroep op de Commissie om de 
lidstaten te verplichten om politieke leiders 
van de belangrijkste stedelijke gebieden en 
verenigingen van plaatselijke en regionale 
overheden officieel te betrekken bij alle 
fasen van de besluitvorming over het 
cohesiebeleid (strategische planning, het 
definiëren van de geplande „nationale 
strategische ontwikkelingscontracten”) en 
de onderhandelingen daarover;

6. doet een beroep op de Commissie om de 
lidstaten te verplichten om politieke leiders 
van de belangrijkste stedelijke gebieden en 
verenigingen van plaatselijke en regionale 
overheden officieel te betrekken bij alle 
fasen van de besluitvorming over het 
cohesiebeleid (strategische planning, het 
definiëren van de geplande "nationale 
strategische ontwikkelingscontracten") en 
de onderhandelingen daarover; daarbij zal 
een 'Territorial Pact' dat per lidstaat 
wordt uitgewerkt een goede basis bieden;

Or. nl

Amendement 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. doet een beroep op de Commissie om de 
lidstaten te verplichten om politieke leiders 
van de belangrijkste stedelijke gebieden en 

6. doet een beroep op de Commissie om de 
lidstaten te verplichten om politieke leiders 
van de belangrijkste stedelijke gebieden en 
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verenigingen van plaatselijke en regionale 
overheden officieel te betrekken bij alle 
fasen van de besluitvorming over het 
cohesiebeleid (strategische planning, het 
definiëren van de geplande "nationale 
strategische ontwikkelingscontracten") en 
de onderhandelingen daarover;

verenigingen van plaatselijke en regionale 
overheden officieel te betrekken bij alle 
fasen van de besluitvorming over het 
cohesiebeleid (strategische planning, het 
definiëren van de geplande "nationale 
strategische ontwikkelingscontracten") en 
de onderhandelingen daarover, onder meer 
door het opzetten van nieuwe soorten 
partnerschappen;

Or. ro

Amendement 52
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat de band tussen 
lokale actieplannen en 
regionale/nationale 
mainstreamprogramma's versterkt moet 
worden en dat de op lokale ontwikkeling 
gerichte benadering van lokale 
gemeenschappen via lokale steungroepen 
en lokale actieplannen moet worden 
gesteund;

Or. en

Amendement 53
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat stedelijke gebieden geen 
eilanden in hun regio zijn, en dat hun 
ontwikkeling derhalve goed moet worden 
gekoppeld aan de functionele gebieden er 
omheen en aan het platteland; is van 
mening dat meerlagig bestuur en het 
partnerschapsprincipe de meest 
doelmatige instrumenten zijn om te 

7. benadrukt dat stedelijke gebieden geen 
op zich staande elementen in hun regio 
zijn, en dat hun ontwikkeling derhalve 
goed moet worden gekoppeld aan de 
functionele gebieden er omheen en aan het 
platteland; herinnert er in dat verband aan 
dat de interne synergieën niet altijd 
gewaarborgd zijn;
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verhinderen dat het ontwikkelingsbeleid 
een gefragmenteerd en sectoraal beleid 
wordt;

Or. es

Amendement 54
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat stedelijke gebieden geen 
eilanden in hun regio zijn, en dat hun 
ontwikkeling derhalve goed moet worden 
gekoppeld aan de functionele gebieden er 
omheen en aan het platteland; is van 
mening dat meerlagig bestuur en het 
partnerschapsprincipe de meest doelmatige 
instrumenten zijn om te verhinderen dat het 
ontwikkelingsbeleid een gefragmenteerd en 
sectoraal beleid wordt;

7. benadrukt dat stedelijke gebieden geen 
eilanden in hun regio zijn, en dat hun 
ontwikkeling derhalve goed moet worden 
gekoppeld aan de functionele gebieden er 
omheen en aan het platteland, ook met het 
oog op de groei van de steden, en het 
aangaan van uitdagingen in verband met 
de ontwikkeling van de bevolking, de 
mobiliteit, de huisvesting en de toegang 
tot diensten van algemeen belang; pleit 
derhalve voor het uitwerken van 
werkelijke strategieën voor de steden en 
het platteland;
is van mening dat meerlagig bestuur en het 
partnerschapsprincipe de meest doelmatige 
instrumenten zijn om te verhinderen dat het 
ontwikkelingsbeleid een gefragmenteerd en 
sectoraal beleid wordt; pleit derhalve voor 
meer synergieën tussen de fondsen, maar 
ook tussen de overheden die voor het 
beheer daarvan verantwoordelijk zijn, met 
name in het kader van de strategieën voor 
een geïntegreerde stadsontwikkeling; pleit 
in dat verband voor het verlenen van 
algemene subsidies aan steden, 
agglomeraties en regio's;

Or. fr

Amendement 55
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat stedelijke gebieden geen 
eilanden in hun regio zijn, en dat hun 
ontwikkeling derhalve goed moet worden 
gekoppeld aan de functionele gebieden er 
omheen en aan het platteland; is van 
mening dat meerlagig bestuur en het 
partnerschapsprincipe de meest doelmatige 
instrumenten zijn om te verhinderen dat het 
ontwikkelingsbeleid een gefragmenteerd en 
sectoraal beleid wordt;

7. benadrukt dat stedelijke gebieden geen 
eilanden in hun regio zijn, en dat hun 
ontwikkeling derhalve goed moet worden 
gekoppeld aan voorstadsgebieden en aan 
het platteland; is van mening dat meerlagig 
bestuur en het partnerschapsprincipe de 
meest doelmatige instrumenten zijn om te 
verhinderen dat het ontwikkelingsbeleid 
een gefragmenteerd en sectoraal beleid 
wordt;

Or. en

Amendement 56
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat stedelijke gebieden geen 
eilanden in hun regio zijn, en dat hun 
ontwikkeling derhalve goed moet worden 
gekoppeld aan de functionele gebieden er 
omheen en aan het platteland; is van 
mening dat meerlagig bestuur en het 
partnerschapsprincipe de meest doelmatige 
instrumenten zijn om te verhinderen dat het 
ontwikkelingsbeleid een gefragmenteerd en 
sectoraal beleid wordt;

7. benadrukt dat stedelijke gebieden geen 
eilanden in hun regio zijn, en dat hun 
ontwikkeling derhalve goed moet worden 
gekoppeld aan de functionele gebieden er 
omheen en aan het platteland; kiest voor 
een verdere verheldering van de specifieke 
situaties zoals metropolitane gebieden, 
stadsregio's en agglomeraties waarin 
functies sterk verweven zijn; is van 
mening dat meerlagig bestuur en het 
partnerschapsprincipe de meest doelmatige 
instrumenten zijn om te verhinderen dat het 
ontwikkelingsbeleid een gefragmenteerd en 
sectoraal beleid wordt;

Or. nl

Amendement 57
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat stedelijke gebieden geen 
eilanden in hun regio zijn, en dat hun 
ontwikkeling derhalve goed moet worden 
gekoppeld aan de functionele gebieden er 
omheen en aan het platteland; is van 
mening dat meerlagig bestuur en het 
partnerschapsprincipe de meest doelmatige 
instrumenten zijn om te verhinderen dat het 
ontwikkelingsbeleid een gefragmenteerd en 
sectoraal beleid wordt;

7. benadrukt dat stedelijke gebieden geen 
eilanden in hun regio zijn, en dat hun 
ontwikkeling derhalve goed moet worden 
gekoppeld aan de functionele gebieden er 
omheen en aan het platteland; is van 
mening dat meerlagig bestuur en het 
partnerschapsprincipe de meest doelmatige 
instrumenten zijn om te verhinderen dat het 
ontwikkelingsbeleid een gefragmenteerd en 
sectoraal beleid wordt; is tevens van 
mening dat het in dat kader voor de 
ontwikkeling van de Europese steden en 
van de plattelandsgebieden er omheen 
noodzakelijk is dat er kwantitatief en 
kwalitatief fundamentele acties worden 
uitgevoerd op de vier beleidsterreinen die 
in het bijzonder van invloed zijn op de, op 
kwaliteit gerichte, groei daarvan, zoals het 
beleid ter bevordering van het 
concurrentievermogen van de economie 
en van de werkgelegenheid, het beleid ter 
bevordering van de economische en 
sociale cohesie, het beleid ter bevordering 
van de integratie in de trans-Europese 
netwerken en het beleid ter bevordering 
van duurzame ontwikkeling en 
levenskwaliteit;

Or. pt

Amendement 58
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat stedelijke gebieden geen 
eilanden in hun regio zijn, en dat hun 
ontwikkeling derhalve goed moet worden 
gekoppeld aan de functionele gebieden er 
omheen en aan het platteland; is van 
mening dat meerlagig bestuur en het 
partnerschapsprincipe de meest doelmatige 
instrumenten zijn om te verhinderen dat het 

7. benadrukt dat stedelijke gebieden geen 
eilanden in hun regio zijn, en dat hun 
ontwikkeling derhalve goed moet worden 
gekoppeld aan de functionele gebieden er 
omheen en aan het platteland; is van 
mening dat meerlagig bestuur en het 
partnerschapsprincipe de meest doelmatige 
instrumenten zijn om te verhinderen dat het 
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ontwikkelingsbeleid een gefragmenteerd en 
sectoraal beleid wordt;

ontwikkelingsbeleid een gefragmenteerd en 
sectoraal beleid wordt; verzoekt daarom de 
Commissie en in het bijzonder de lidstaten 
om de contacten en uitwisseling van 
goede praktijken tussen de verschillende 
actoren in de stedelijke gebieden en de 
plattelandsgebieden te bevorderen;

Or. pt

Amendement 59
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat stedelijke gebieden geen 
eilanden in hun regio zijn, en dat hun 
ontwikkeling derhalve goed moet worden 
gekoppeld aan de functionele gebieden er 
omheen en aan het platteland; is van 
mening dat meerlagig bestuur en het 
partnerschapsprincipe de meest doelmatige 
instrumenten zijn om te verhinderen dat het 
ontwikkelingsbeleid een gefragmenteerd en 
sectoraal beleid wordt;

7. benadrukt dat stedelijke gebieden geen 
eilanden in hun regio zijn, en dat hun 
ontwikkeling derhalve goed moet worden 
gekoppeld aan de functionele gebieden er 
omheen en aan het platteland; is van 
mening dat meerlagig bestuur en het 
partnerschapsprincipe de meest doelmatige 
instrumenten zijn om te verhinderen dat het 
ontwikkelingsbeleid een gefragmenteerd en 
sectoraal beleid wordt; roept de Commissie 
op om de lidstaten expliciet te verzoeken 
om een analyse van de dimensie stad-
platteland in de planningsdocumenten en 
financiële steun toe te kennen voor het 
waarborgen van een goede koppeling 
tussen stad en platteland;

Or. ro

Amendement 60
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat stedelijke gebieden geen 
eilanden in hun regio zijn, en dat hun 
ontwikkeling derhalve goed moet worden 

7. benadrukt dat stedelijke gebieden geen 
eilanden in hun regio zijn, en dat hun 
ontwikkeling derhalve goed moet worden 
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gekoppeld aan de functionele gebieden er 
omheen en aan het platteland; is van 
mening dat meerlagig bestuur en het 
partnerschapsprincipe de meest doelmatige 
instrumenten zijn om te verhinderen dat het 
ontwikkelingsbeleid een gefragmenteerd en 
sectoraal beleid wordt;

gekoppeld aan de functionele gebieden er 
omheen en aan het platteland; is van 
mening dat meerlagig bestuur, territoriale 
programmering en het 
partnerschapsprincipe de meest doelmatige 
instrumenten zijn om te verhinderen dat het 
ontwikkelingsbeleid een gefragmenteerd en 
sectoraal beleid wordt;

Or. it

Amendement 61
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt de positieve rol die 
grensoverschrijdende samenwerking, 
transnationale samenwerking en het 
URBACT-initiatief spelen bij de 
netwerkactiviteiten van steden, de 
uitwisseling van beste praktijken en het 
genereren van innovatieve oplossingen; is 
van mening dat ondersteunde netwerken 
gekoppeld moeten worden aan feitelijke 
ontwikkelingsprojecten en roept de 
Commissie op de platforms te verbeteren 
om een experimentele benadering voor 
stadsvernieuwing en -ontwikkeling 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 62
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. het proces van "stedelijke 
regeneratie" en de "integrale aanpak" 
kunnen leiden tot het ontstaan van een 
nieuwe "stedelijke alliantie" die alle 
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actoren samenbrengt die betrokken zijn 
bij het proces van stedenbouw; deze 
alliantie zou kunnen functioneren op 
basis van consensus en gelegitimeerd 
worden door nieuwe vormen van bestuur, 
waarin sociale en burgerlijke netwerken 
een belangrijke rol spelen, met als 
gemeenschappelijk doel de 
herwaardering, herwinning en zelfs 
heruitvinding van de "bestaande stad", 
waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt 
van in de loop der geschiedenis 
opgebouwd menselijk, sociaal, materieel, 
cultureel en economisch kapitaal en 
waarbij deze elementen worden ingezet 
voor de bouw van efficiënte, innovatieve, 
intelligente, duurzamere en sociaal 
geïntegreerde steden;

Or. ro

Amendement 63
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wenst meer te doen voor het 
bevorderen van experimenten voor het 
ontwikkelen van een functionele en 
flexibele territoriale aanpak voor het 
omzetten van de stedelijke dimensie 
(wijken, steden, agglomeraties, 
grensoverschrijdende gebieden) die 
relevant zou kunnen zijn, met name in het 
kader van het ESF, waar een brede 
territoriale strategie een aanvulling zou 
zijn van de aanpak per categorie van de 
bevolking;

Or. fr

Amendement 64
Rosa Estaràs Ferragut
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat meerlagig bestuur 
en het partnerschapsprincipe de meest 
doelmatige instrumenten zijn om te 
verhinderen dat het ontwikkelingsbeleid 
een gefragmenteerd en sectoraal beleid 
wordt;

Or. es

Amendement 65
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie om een 
uitwisselingsprogramma "Erasmus voor 
lokale en regionale overheden" te creëren 
ten einde de overdracht van goede 
praktijken te bevorderen binnen 
strategische lokale en stadsontwikkeling;

Or. en

Amendement 66
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. herhaalt zijn aanbevelingen 
voor de oprichting van een groep op hoog 
niveau voor stadsontwikkeling, waarin 
gedelegeerde deskundigen van lidstaten 
zitting hebben met verantwoordelijkheid 
voor het coördineren van stedelijke 
beleidsvormen en het opstellen van 
aanbevelingen voor gerelateerde EU-
beleidsvormen en –initiatieven; merkt op 
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dat dit orgaan zijn activiteiten moet 
uitvoeren onverminderd het 
subsidiariteitsbeginsel en de 
bevoegdheden van de lidstaten op het 
gebied van stadsontwikkeling;

Or. en

Amendement 67
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt het feit dat de gekozen 
plaatselijke overheden direct politieke 
verantwoording moeten afleggen over de 
strategische besluitvorming en de 
investeringen met belastinggeld; dat 
derhalve de doelstellingen van het 
cohesiebeleid en van de EU 2020-strategie 
alleen maar kunnen worden bereikt 
wanneer het verplicht is om de gekozen 
plaatselijke instanties te betrekken bij de 
strategische besluitvorming, en dat er op 
grote schaal gebruikgemaakt moet worden 
van de mogelijkheid om bij de 
tenuitvoerlegging en de evaluatie van het 
cohesiebeleid verantwoordelijkheden te 
subdelegeren;

8. benadrukt het feit dat de gekozen 
plaatselijke overheden direct politieke 
verantwoording moeten afleggen over de 
strategische besluitvorming en de 
investeringen met belastinggeld; dat 
derhalve de doelstellingen van het 
cohesiebeleid en van de EU 2020-strategie 
alleen maar kunnen worden bereikt 
wanneer het verplicht is om de gekozen 
plaatselijke instanties te betrekken bij de 
strategische besluitvorming, en dat 
bijgevolg hun specifieke 
verantwoordelijkheden onderkend moeten 
worden, waarbij mogelijk in overweging 
wordt genomen of er gebruikgemaakt moet 
worden van de mogelijkheid om de 
tenuitvoerlegging en de evaluatie van het 
cohesiebeleid te subdelegeren;

Or. en

Amendement 68
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt het feit dat de gekozen 
plaatselijke overheden direct politieke 
verantwoording moeten afleggen over de 

8. benadrukt het feit dat de gekozen 
plaatselijke overheden direct politieke 
verantwoording moeten afleggen over de 
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strategische besluitvorming en de 
investeringen met belastinggeld; dat 
derhalve de doelstellingen van het 
cohesiebeleid en van de EU 2020-strategie 
alleen maar kunnen worden bereikt 
wanneer het verplicht is om de gekozen 
plaatselijke instanties te betrekken bij de 
strategische besluitvorming, en dat er op 
grote schaal gebruikgemaakt moet worden 
van de mogelijkheid om bij de 
tenuitvoerlegging en de evaluatie van het 
cohesiebeleid verantwoordelijkheden te 
subdelegeren;

strategische besluitvorming en de 
investeringen met belastinggeld; daarvoor
moeten ze van de lidstaten de garantie 
krijgen dat ze over voldoende 
begrotingsmiddelen kunnen beschikken;
dat derhalve de doelstellingen van het 
cohesiebeleid en van de EU 2020-strategie 
alleen maar kunnen worden bereikt 
wanneer het verplicht is om de gekozen 
plaatselijke instanties te betrekken bij de 
strategische besluitvorming, en dat er op 
grote schaal gebruikgemaakt moet worden 
van de mogelijkheid om bij de 
tenuitvoerlegging en de evaluatie van het 
cohesiebeleid verantwoordelijkheden te 
subdelegeren;

Or. fr

Amendement 69
Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt het feit dat de gekozen 
plaatselijke overheden direct politieke 
verantwoording moeten afleggen over de 
strategische besluitvorming en de 
investeringen met belastinggeld; dat 
derhalve de doelstellingen van het 
cohesiebeleid en van de EU 2020-strategie 
alleen maar kunnen worden bereikt 
wanneer het verplicht is om de gekozen 
plaatselijke instanties te betrekken bij de 
strategische besluitvorming, en dat er op 
grote schaal gebruikgemaakt moet worden 
van de mogelijkheid om bij de 
tenuitvoerlegging en de evaluatie van het 
cohesiebeleid verantwoordelijkheden te 
subdelegeren;

8. benadrukt het feit dat de gekozen 
plaatselijke overheden direct politieke 
verantwoording moeten afleggen over de 
strategische besluitvorming en de 
investeringen met belastinggeld; dat 
derhalve de doelstellingen van het 
cohesiebeleid en van de EU 2020-strategie 
alleen maar kunnen worden bereikt 
wanneer het verplicht is om de gekozen 
plaatselijke instanties te betrekken bij de 
strategische besluitvorming, om in nauw 
overleg met hen de operationele 
programma’s vast te stellen, en dat er op 
grote schaal gebruikgemaakt moet worden 
van de mogelijkheid om bij de 
tenuitvoerlegging en de evaluatie van het 
cohesiebeleid verantwoordelijkheden te 
subdelegeren;

Or. de
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Amendement 70
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt het feit dat de gekozen 
plaatselijke overheden direct politieke 
verantwoording moeten afleggen over de 
strategische besluitvorming en de 
investeringen met belastinggeld; dat 
derhalve de doelstellingen van het 
cohesiebeleid en van de EU 2020-strategie 
alleen maar kunnen worden bereikt 
wanneer het verplicht is om de gekozen 
plaatselijke instanties te betrekken bij de 
strategische besluitvorming, en dat er op 
grote schaal gebruikgemaakt moet worden 
van de mogelijkheid om bij de 
tenuitvoerlegging en de evaluatie van het 
cohesiebeleid verantwoordelijkheden te 
subdelegeren;

8. benadrukt het feit dat de gekozen 
plaatselijke overheden direct politieke 
verantwoording moeten afleggen over de 
strategische besluitvorming en de 
investeringen met belastinggeld; dat 
derhalve de doelstellingen van het 
cohesiebeleid en van de EU 2020-strategie 
alleen maar kunnen worden bereikt 
wanneer het verplicht is om de gekozen 
plaatselijke instanties te betrekken bij de 
strategische besluitvorming, en dat er op 
grote schaal gebruikgemaakt moet worden 
van de mogelijkheid om bij de 
tenuitvoerlegging en de evaluatie van het
cohesiebeleid verantwoordelijkheden te 
subdelegeren; benadrukt het feit dat de 
prioriteit van de plaatselijke overheden 
moet bestaan in het waarborgen van het 
welzijn en de levenskwaliteit van de 
burgers en de noodzaak om hen en alle 
andere actoren op dit terrein te betrekken 
bij de plaatselijke 
ontwikkelingsstrategieën;

Or. ro

Amendement 71
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt het feit dat de gekozen 
plaatselijke overheden direct politieke 
verantwoording moeten afleggen over de 
strategische besluitvorming en de 
investeringen met belastinggeld; dat 
derhalve de doelstellingen van het 
cohesiebeleid en van de EU 2020-strategie 

8. benadrukt het feit dat de gekozen 
plaatselijke overheden direct politieke 
verantwoording moeten afleggen over de 
strategische besluitvorming en de 
investeringen met belastinggeld; dat 
derhalve de doelstellingen van het 
cohesiebeleid en van de EU 2020-strategie 
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alleen maar kunnen worden bereikt 
wanneer het verplicht is om de gekozen 
plaatselijke instanties te betrekken bij de 
strategische besluitvorming, en dat er op 
grote schaal gebruikgemaakt moet worden 
van de mogelijkheid om bij de 
tenuitvoerlegging en de evaluatie van het 
cohesiebeleid verantwoordelijkheden te 
subdelegeren;

alleen maar kunnen worden bereikt 
wanneer het verplicht is om de gekozen 
plaatselijke instanties te betrekken bij de 
strategische besluitvorming, en dat er op 
grote schaal gebruikgemaakt moet worden 
van de mogelijkheid om bij de 
tenuitvoerlegging en de evaluatie van het 
cohesiebeleid verantwoordelijkheden te 
subdelegeren;
(Deze paragraaf graag opnemen onder de 
tussenkop: "Subdelegeren van 
verantwoordelijkheden")

Or. en

Amendement 72
Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept dat de stedelijke 
invalshoek de mogelijkheid biedt om de 
vraagstukken inzake milieukwaliteit en 
duurzaamheid, actieve beleidsvormen 
voor de arbeidsmarkt, armoedebestrijding 
en sociale samenhang tijdig en effectief 
aan te pakken; 

Or. it

Amendement 73
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt voor om in de komende 
programmaperiode een van de volgende 
mogelijkheden te gebruiken bij de 
invulling van de stedelijke dimensie op het 
nationale niveau: onafhankelijke 
operationele programma's, beheerd door 
bepaalde overheden van stedelijke 

9. stelt voor om in de komende 
programmaperiode invulling te geven aan 
de stedelijke dimensie;
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gebieden, of gezamenlijke operationele 
programma's voor de stedelijke gebieden 
van een bepaalde lidstaat, of algemene 
subsidies, of het beschermen van 
maatregelen en middelen voor stedelijke 
gebieden in bepaalde regionale 
operationele programma's;

Or. en

Amendement 74
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt voor om in de komende 
programmaperiode een van de volgende 
mogelijkheden te gebruiken bij de 
invulling van de stedelijke dimensie op het 
nationale niveau: onafhankelijke 
operationele programma's, beheerd door 
bepaalde overheden van stedelijke 
gebieden, of gezamenlijke operationele 
programma's voor de stedelijke gebieden 
van een bepaalde lidstaat, of algemene 
subsidies, of het beschermen van 
maatregelen en middelen voor stedelijke 
gebieden in bepaalde regionale 
operationele programma's;

9. is van mening dat het van het 
allergrootste belang is om de stedelijke 
dimensie voor de komende 
programmaperiode invulling te geven op 
het meest geschikte bestuursniveau, wat 
meestal het plaatselijke of subregionale 
niveau is, door het verstrekken van
algemene subsidies; is van mening dat het 
decentraliseren van de bevoegdheden en 
de taken een kans biedt om dit beleid 
zichtbaarder en efficiënter te maken;

Or. fr

Amendement 75
Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt voor om in de komende 
programmaperiode een van de volgende 
mogelijkheden te gebruiken bij de 
invulling van de stedelijke dimensie op het 
nationale niveau: onafhankelijke 

9. stelt voor om in de komende 
programmaperiode een van de volgende 
mogelijkheden te gebruiken bij de 
invulling van de stedelijke dimensie op het 
nationale niveau: onafhankelijke 
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operationele programma's, beheerd door 
bepaalde overheden van stedelijke 
gebieden, of gezamenlijke operationele 
programma's voor de stedelijke gebieden 
van een bepaalde lidstaat, of algemene 
subsidies, of het beschermen van 
maatregelen en middelen voor stedelijke 
gebieden in bepaalde regionale 
operationele programma's;

operationele programma's, beheerd door 
bepaalde overheden van stedelijke 
gebieden, gezamenlijke operationele 
programma's voor de stedelijke gebieden 
van een bepaalde lidstaat, algemene 
subsidies, het beschermen van maatregelen 
en middelen voor stedelijke gebieden in 
bepaalde regionale operationele 
programma's;

Or. it

Amendement 76
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt voor om in de komende 
programmaperiode een van de volgende 
mogelijkheden te gebruiken bij de 
invulling van de stedelijke dimensie op het 
nationale niveau: onafhankelijke 
operationele programma's, beheerd door 
bepaalde overheden van stedelijke 
gebieden, of gezamenlijke operationele 
programma's voor de stedelijke gebieden 
van een bepaalde lidstaat, of algemene 
subsidies, of het beschermen van 
maatregelen en middelen voor stedelijke 
gebieden in bepaalde regionale 
operationele programma's;

9. stelt voor om in de komende 
programmaperiode een van de volgende 
mogelijkheden te gebruiken bij de 
invulling van de stedelijke dimensie op het 
nationale niveau: onafhankelijke 
operationele programma's, beheerd door 
bepaalde overheden van stedelijke 
gebieden, of gezamenlijke operationele 
programma's voor de stedelijke gebieden 
van een bepaalde lidstaat, of algemene 
subsidies, of het beschermen van 
maatregelen en middelen voor stedelijke 
gebieden in bepaalde regionale 
operationele programma's; erkent het 
belang van de toekomstige uitwerking van 
specifieke operationele programma's voor 
bepaalde stedelijke gebieden, die hun 
ontwikkelingspotentieel moeten gaan 
benutten;

Or. ro

Amendement 77
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. waarschuwt dat, gezien het feit dat 
er in de EU grote verschillen bestaan wat 
betreft de schaal en mate van 
verstedelijking, in het bijzonder in 
gevallen waarin een regio hoofdzakelijk 
een plattelandsgebied is en in geringe 
mate verstedelijkt is, het aandeel van de 
middelen dat aan stedelijke acties wordt 
toegewezen evenals de algemene inhoud 
en prioriteiten van operationele 
programma's moeten worden overgelaten 
aan de beslissingsbevoegdheid van 
programmaopstellers die namens de regio 
in kwestie optreden;

Or. en

Amendement 78
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. pleit voor de beginselen van de 
geïntegreerde strategische planning, 
aangezien die de plaatselijke overheden 
kunnen helpen om af te stappen van het 
aanpakken van "individuele projecten", en 
over te stappen naar een meer strategische 
visie, over de sectoren heen, zodat ze het 
ontwikkelingspotentieel, waarover ze ter 
plaatse beschikken, kunnen benutten; 
betreurt tegelijkertijd dat de vage 
gemeenschappelijke definitie in bepaalde 
gevallen slechts leidt tot een formele 
toepassing;

10. pleit voor de beginselen van de 
geïntegreerde strategische planning, 
aangezien die de plaatselijke overheden 
kunnen helpen om af te stappen van het 
aanpakken van "individuele projecten", en 
over te stappen naar een meer strategische 
visie, over de sectoren heen, zodat ze het 
ontwikkelingspotentieel, waarover ze ter 
plaatse beschikken, kunnen benutten; 
benadrukt de toegevoegde waarde en het 
innoverende karakter van deze 'bottom-
up'-aanpak, met name voor de 
achterstandswijken; op die manier zou de 
participatie van alle plaatselijke actoren 
kunnen worden gegarandeerd, wat ertoe 
zou leiden dat beter wordt ingegaan op 
wat er ter plaatse nodig en beschikbaar is;
betreurt tegelijkertijd dat de vage 
gemeenschappelijke definitie in bepaalde 
gevallen slechts leidt tot een formele 
toepassing;
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Or. fr

Amendement 79
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. pleit voor de beginselen van de 
geïntegreerde strategische planning, 
aangezien die de plaatselijke overheden 
kunnen helpen om af te stappen van het 
aanpakken van "individuele projecten", en 
over te stappen naar een meer strategische 
visie, over de sectoren heen, zodat ze het 
ontwikkelingspotentieel, waarover ze ter 
plaatse beschikken, kunnen benutten; 
betreurt tegelijkertijd dat de vage 
gemeenschappelijke definitie in bepaalde 
gevallen slechts leidt tot een formele 
toepassing;

10. pleit voor de beginselen van de 
geïntegreerde strategische planning, 
aangezien die de plaatselijke overheden 
kunnen helpen om af te stappen van het 
aanpakken van "individuele projecten", en 
over te stappen naar een meer strategische 
visie, over de sectoren heen, zodat ze het 
ontwikkelingspotentieel, waarover ze ter 
plaatse beschikken, kunnen benutten; 
betreurt tegelijkertijd dat de vage 
gemeenschappelijke definitie in bepaalde 
gevallen slechts leidt tot een formele 
toepassing; roept de Commissie op de 
lidstaten te verzoeken om steun voor het 
ontwikkelen van de bestuurlijke capaciteit 
op plaatselijk niveau, met het oog op de 
ontwikkeling van geïntegreerde 
strategieën;

Or. ro

Amendement 80
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. pleit voor de beginselen van de 
geïntegreerde strategische planning, 
aangezien die de plaatselijke overheden 
kunnen helpen om af te stappen van het 
aanpakken van "individuele projecten", en 
over te stappen naar een meer strategische 
visie, over de sectoren heen, zodat ze het 
ontwikkelingspotentieel, waarover ze ter 
plaatse beschikken, kunnen benutten; 

10. pleit voor de beginselen van de 
geïntegreerde strategische planning, 
aangezien die de plaatselijke overheden 
kunnen helpen om af te stappen van het 
aanpakken van "individuele projecten", en 
over te stappen naar een meer strategische 
visie, over de sectoren heen, zodat ze het 
ontwikkelingspotentieel, waarover ze ter 
plaatse beschikken, kunnen benutten; 
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betreurt tegelijkertijd dat de vage 
gemeenschappelijke definitie in bepaalde 
gevallen slechts leidt tot een formele 
toepassing;

betreurt tegelijkertijd dat de vage 
gemeenschappelijke definitie in bepaalde 
gevallen slechts leidt tot een formele 
toepassing;

(Deze paragraaf graag opnemen onder de 
tussenkop: "Geïntegreerde strategische 
planning Subdelegeren van 
verantwoordelijkheden")

Or. en

Amendement 81
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat de stedelijke 
gebieden een essentiële rol spelen bij het 
omzetten van de macroregionale 
strategieën en de functionele geografische 
eenheden;

Or. fr

Amendement 82
Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie om een 
gemeenschappelijke definitie uit te 
werken van “stedelijk gebied” rekening 
houdend met de specifieke territoriale 
kenmerken van elke lidstaat en daarbij 
ook de mogelijkheid te overwegen om de 
lidstaten te belasten met de vaststelling 
van nationale indelingen van dergelijke 
gebieden;

Or. it
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Amendement 83
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie om onderzoek 
te verrichten om de bestaande praktijken 
van de lidstaten op dit vlak met elkaar te 
vergelijken, uitgaande van de specifieke 
richtsnoeren van de EU voor de gebruikte 
methodes voor de planning van de 
geïntegreerde stadsontwikkeling, waarbij 
de relatie tussen die plannen en andere 
documenten voor de planning moet worden 
toegelicht, en moet worden gestreefd naar 
een efficiënt partnerschap; verzoekt de 
Commissie om geïntegreerde stadsplanning 
bij de wet voor te schrijven wanneer 
middelen van de EU worden gebruikt voor 
het cofinancieren van projecten;

11. verzoekt de Commissie om onderzoek 
te verrichten om de bestaande praktijken 
van de lidstaten op dit vlak met elkaar te 
vergelijken, uitgaande van de specifieke 
richtsnoeren van de EU voor de gebruikte 
methodes voor de planning van de 
geïntegreerde stadsontwikkeling, waarbij 
de relatie tussen die plannen en andere 
documenten voor de planning moet worden 
toegelicht, en moet worden gestreefd naar 
juridisch gereglementeerde, efficiënte 
partnerschappen, waaronder 
grensoverschrijdende stedelijke 
partnerschappen; verzoekt de Commissie 
om geïntegreerde stadsplanning bij de wet 
voor te schrijven wanneer middelen van de 
EU worden gebruikt voor het cofinancieren 
van projecten; adviseert de plaatselijke 
overheden in de lidstaten om nieuwe 
publiek-private partnerschappen op te 
zetten en ook innovatieve strategieën te 
formuleren voor de ontwikkeling van de 
stedelijke infrastructuur, waarmee 
investeringen kunnen worden 
aangetrokken en het zakelijk klimaat kan 
worden gestimuleerd; adviseert een betere 
coördinatie tussen plaatselijk en regionaal 
niveau, waardoor zowel tussen steden en 
landelijke gebieden als tussen kleine, 
middelgrote of grote steden onderling 
partnerschappen voor een 
uitgebalanceerde regionale ontwikkeling 
tot stand kunnen komen;

Or. ro

Amendement 84
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie om onderzoek 
te verrichten om de bestaande praktijken 
van de lidstaten op dit vlak met elkaar te 
vergelijken, uitgaande van de specifieke 
richtsnoeren van de EU voor de gebruikte 
methodes voor de planning van de 
geïntegreerde stadsontwikkeling, waarbij 
de relatie tussen die plannen en andere 
documenten voor de planning moet worden 
toegelicht, en moet worden gestreefd naar 
een efficiënt partnerschap; verzoekt de 
Commissie om geïntegreerde stadsplanning 
bij de wet voor te schrijven wanneer 
middelen van de EU worden gebruikt voor 
het cofinancieren van projecten;

11. verzoekt de Commissie om onderzoek 
te verrichten om de bestaande praktijken 
van de lidstaten op dit vlak met elkaar te 
vergelijken, uitgaande van de specifieke 
richtsnoeren van de EU voor de gebruikte 
methodes voor de planning van de 
geïntegreerde stadsontwikkeling, waarbij 
de relatie tussen die plannen en andere 
documenten voor de planning moet worden 
toegelicht, en moet worden gestreefd naar 
een efficiënt partnerschap; verzoekt de 
Commissie om geïntegreerde stadsplanning 
bij de wet voor te schrijven wanneer 
middelen van de EU worden gebruikt voor 
het cofinancieren van projecten; roept de 
Commissie tegelijkertijd op de technische 
ondersteuning te versterken met het oog 
op verbeterde geïntegreerde 
ontwikkelingsplanning, participerende 
beleidsvorming en strategische 
stadsontwikkeling;

Or. en

Amendement 85
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt het belang van het 
uitbreiden en financieel ondersteunen van 
stedelijke netwerken als URBACT, op 
Europees, nationaal en regionaal niveau, 
voor het delen van ervaringen en goede 
praktijken, en van het verspreiden van de 
resultaten op nationaal en Europees 
niveau, om ook duidelijk te maken wat de 
kenmerken zijn van het stedelijk weefsel 
in bepaalde gebieden; pleit voor een 
grotere rol voor de steden in de netwerken 
voor interregionale en 
grensoverschrijdende samenwerking, met 
name voor milieubescherming en 
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risicopreventie;

Or. fr

Amendement 86
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herhaalt zijn standpunt dat het 
uitsluitend indien voldoende middelen 
beschikbaar zijn voor specifieke stedelijke 
acties doeltreffend zal zijn om 
geïntegreerde stadsontwikkelingsplannen 
op te stellen en beveelt derhalve aan dat 
beschikbare middelen gericht ingezet 
worden voor specifieke acties; stelt een 
minimumniveau van besteding van 
middelen uit de structuurfondsen voor per 
inwoner van het stedelijke gebied per 
programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 87
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. benadrukt dat onvermijdelijke 
besparingsmaatregelen op alle 
overheidsniveaus in de Europese Unie een 
ongekende druk hebben gelegd op alle 
soorten van overheidsbestedingen met 
inbegrip van strategische investeringen in 
economische ontwikkeling; is van mening 
dat er, in het belang van een verbeterde 
doeltreffendheid van investeringen, 
behoefte is aan betere coördinatie van alle 
beschikbare overheidsmiddelen 
(Europese, nationale, regionale, lokale en 
particuliere) en dat deze middelen op een 
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meer strategische wijze moeten worden 
toegewezen;
(Deze paragraaf graag opnemen onder de 
tussenkop: "Alomvattende financiële 
planning")

Or. en

Amendement 88
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. is in dit verband voorstander 
van alomvattende financiële planning op 
lokale niveaus als een onscheidbare 
component van geïntegreerde 
ontwikkelingsplanning en roept iedere 
gebruiker van overheidsmiddelen op om, 
overeenkomstig het concept 
resultaatgerichtheid, zich strikt te houden 
aan het beginsel "geld voor projecten in 
plaats van projecten voor geld";

Or. en

Amendement 89
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie om flexibelere 
voorwaarden vast te leggen voor de
kruisfinanciering door zowel het EFRO en 
het ESF, zodat die regels geen hindernis 
vormen bij het opstellen en uitvoeren van 
plannen/strategieën voor de geïntegreerde 
stadsontwikkeling;

12. benadrukt de communautaire 
toegevoegde waarde van de 
kruisfinanciering tussen het EFRO en het 
ESF met het oog op de flexibiliteit voor 
projecten voor sociale insluiting en de 
plaatselijke plannen en strategieën voor 
geïntegreerde ontwikkeling; verzoekt de 
Commissie om flexibelere voorwaarden 
vast te leggen voor deze kruisfinanciering, 
zodat het gebruik ervan wordt bevorderd 
en die regels geen hindernis vormen bij het 
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opstellen en uitvoeren van deze
plannen/strategieën;

Or. fr

Amendement 90
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie om flexibelere 
voorwaarden vast te leggen voor de 
kruisfinanciering door zowel het EFRO en 
het ESF, zodat die regels geen hindernis 
vormen bij het opstellen en uitvoeren van 
plannen/strategieën voor de geïntegreerde 
stadsontwikkeling;

12. verzoekt de Commissie om flexibelere 
voorwaarden vast te leggen voor de 
kruisfinanciering door zowel het EFRO en 
het ESF bij het opstellen en uitvoeren van 
plannen/strategieën voor de geïntegreerde 
stadsontwikkeling;

Or. en

Amendement 91
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie om flexibelere 
voorwaarden vast te leggen voor de 
kruisfinanciering door zowel het EFRO als 
het ESF, zodat die regels geen hindernis 
vormen bij het opstellen en uitvoeren van 
plannen/strategieën voor de geïntegreerde 
stadsontwikkeling;

12. verzoekt de Commissie om flexibelere 
voorwaarden vast te leggen voor de 
kruisfinanciering door zowel het EFRO als 
het ESF, zodat die regels geen hindernis 
vormen bij het opstellen en uitvoeren van 
plannen/strategieën voor de geïntegreerde 
stadsontwikkeling; wijst op het elkaar 
aanvullende karakter van deze fondsen; 
wijst erop dat vooral in stedelijke gebieden 
die onder sociale uitsluiting of 
milieuvervuiling lijden met ESF-
financiering steun kan worden geboden 
aan gezamenlijke lokale projecten van de 
gemeente, de derde en de particuliere 
sector om uitsluiting te voorkomen;

Or. fi
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Amendement 92
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie om flexibelere 
voorwaarden vast te leggen voor de 
kruisfinanciering door zowel het EFRO en 
het ESF, zodat die regels geen hindernis 
vormen bij het opstellen en uitvoeren van 
plannen/strategieën voor de geïntegreerde 
stadsontwikkeling;

12. verzoekt de Commissie om flexibelere 
voorwaarden vast te leggen voor de 
kruisfinanciering door zowel het EFRO en 
het ESF, zodat die regels geen hindernis 
vormen bij het opstellen en uitvoeren van 
plannen/strategieën voor de geïntegreerde 
stadsontwikkeling; is van mening dat het 
benutten van synergieën tussen de 
bestaande Europese fondsen zou leiden 
tot een significante stijging van de 
financieringsmogelijkheden;

Or. ro

Amendement 93
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst erop dat de samenwerking 
tussen Europese steden uitstekend past in 
Doelstelling 3 (territoriale coöperatie); in
de periode 2014-2020 dient de stedelijke 
dimensie in de doelstelling van territoriale 
coöperatie te worden versterkt;

Or. nl

Amendement 94
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat de dynamiek van 
stedelijke gebieden kan worden bevorderd 
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door werkelijke synergieën tussen de 
verschillende Europese 
financieringsinstrumenten tot stand te 
brengen, met name op het vlak van 
onderzoek en innovatie;

Or. fr

Amendement 95
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept de Commissie op de lidstaten 
te verzoeken om bescherming van het 
milieu op te nemen in de plannen en 
strategieën voor geïntegreerde stedelijke 
ontwikkeling, gezien het verhoogde 
vervuilingsrisico in stedelijke gebieden en 
de behoefte aan een bijdrage van alle 
projecten met Europese financiering aan 
het bereiken van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie;

Or. ro

Amendement 96
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat de nieuwe instrumenten 
voor de financiële engineering die in de 
huidige programmaperiode ter beschikking 
gesteld zijn, veelbelovend zijn; doet een 
beroep op de Commissie om de ervaringen 
met deze instrumenten te evalueren, en ze 
waar nodig aan te passen om ze vergeleken 
met normale commerciële producten op de 
financiële markten aantrekkelijker te 
maken;

13. wijst erop dat de nieuwe instrumenten 
voor de financiële engineering, 
overeenkomstig de beginselen "projecten 
voor geld" en "geld voor projecten", die 
in de huidige programmaperiode ter 
beschikking gesteld zijn, veelbelovend 
zijn; doet een beroep op de Commissie om 
de ervaringen met deze instrumenten te 
evalueren, en ze waar nodig aan te passen 
om ze vergeleken met normale 
commerciële producten op de financiële 
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markten aantrekkelijker te maken;

Or. en

Amendement 97
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat de nieuwe instrumenten 
voor de financiële engineering die in de 
huidige programmaperiode ter beschikking 
gesteld zijn, veelbelovend zijn; doet een 
beroep op de Commissie om de ervaringen 
met deze instrumenten te evalueren, en ze 
waar nodig aan te passen om ze vergeleken 
met normale commerciële producten op de 
financiële markten aantrekkelijker te 
maken;

13. wijst erop dat de nieuwe instrumenten 
voor de financiële engineering die in de 
huidige programmaperiode ter beschikking 
gesteld zijn, veelbelovend zijn; benadrukt 
de noodzaak om schaalbare instrumenten 
voor financial engineering te creëren die 
levensvatbaar en haalbaar kunnen zijn 
voor stedelijke gebieden die veel kleiner 
zijn; doet een beroep op de Commissie om 
de ervaringen met deze instrumenten te 
evalueren, en ze waar nodig aan te passen 
om ze vergeleken met normale 
commerciële producten op de financiële 
markten aantrekkelijker te maken;

Or. en

Amendement 98
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat de nieuwe instrumenten 
voor de financiële engineering die in de 
huidige programmaperiode ter beschikking 
gesteld zijn, veelbelovend zijn; doet een 
beroep op de Commissie om de ervaringen 
met deze instrumenten te evalueren, en ze 
waar nodig aan te passen om ze vergeleken 
met normale commerciële producten op de 
financiële markten aantrekkelijker te 
maken;

13. wijst erop dat de nieuwe instrumenten 
voor de financiële engineering die in de 
huidige programmaperiode ter beschikking 
gesteld zijn, veelbelovend zijn; doet een 
beroep op de Commissie om de ervaringen 
met deze instrumenten te evalueren, en ze 
waar nodig aan te passen om hun 
concurrentiepositie vergeleken met 
normale commerciële producten op de 
financiële markten te verbeteren, zodat ze 
‘gebruiksvriendelijker’, praktischer, 
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aantrekkelijker en daardoor 
doeltreffender worden; is van mening dat 
de rentetarieven van de financiële 
instrumenten van de EIB in dit verband 
moeten worden verlaagd ten opzichte van 
commerciële leningen;

Or. en

Amendement 99
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat de nieuwe instrumenten 
voor de financiële engineering die in de 
huidige programmaperiode ter beschikking 
gesteld zijn, veelbelovend zijn; doet een 
beroep op de Commissie om de ervaringen 
met deze instrumenten te evalueren, en ze 
waar nodig aan te passen om ze vergeleken 
met normale commerciële producten op de 
financiële markten aantrekkelijker te 
maken;

13. wijst erop dat de nieuwe instrumenten 
voor de financiële engineering die in de 
huidige programmaperiode ter beschikking 
gesteld zijn, veelbelovend zijn; doet een 
beroep op de Commissie om de ervaringen 
met deze instrumenten te evalueren, en ze 
waar nodig aan te passen om ze vergeleken 
met normale commerciële producten op de 
financiële markten aantrekkelijker te 
maken; houdt rekening met de positieve 
resultaten van het gebruik van de nieuwe 
instrumenten voor financiële engineering 
en roept de lidstaten op om voortdurend 
en zo efficiënt mogelijk gebruik te maken 
van het potentieel van deze financiële 
instrumenten;

Or. ro

Amendement 100
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat met name het 
initiatief 'Jessica' zijn potentieel volledig 
kan waarmaken wanneer het op het niveau 
van de steden wordt uitgevoerd, en stelt 
daarom met enige twijfels vast dat 

14. is van mening dat met name het 
initiatief 'Jessica' zijn potentieel volledig 
kan waarmaken wanneer het op het niveau 
van de steden wordt uitgevoerd, en stelt 
daarom met enige twijfels vast dat 
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bepaalde lidstaten de implementatie ervan 
willen centraliseren;

bepaalde lidstaten de implementatie ervan 
willen centraliseren; benadrukt dat de 
steden derhalve moeten worden begeleid 
bij het verkrijgen van toegang tot de 
informatie die nodig is voor het verwerven 
van beheers- en 
financieringsinstrumenten, met name 
door het opleiden van administratief 
personeel;

Or. fr

Amendement 101
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de Commissie op te 
waarborgen dat de financiële stromen 
tussen Europese, nationale en 
subnationale niveaus in de toekomst op de 
meest doeltreffende en flexibele manier 
worden georganiseerd; betoont zich 
bezorgd over het huidige lage niveau van 
voorfinanciering voor projecten en is van 
mening dat in de toekomst via de 
voorschriften moet worden gewaarborgd 
dat lidstaten een duidelijkere plicht 
hebben om voorfinanciering te gebruiken 
voor betalingen aan 
overheidsbegunstigden zoals stedelijke 
autoriteiten;

Or. en

Amendement 102
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. roept de Europese Commissie op te 
werken aan de best mogelijke 
harmonisatie van regels voor bepaalde 
EU-fondsen en -programma’s uit hoofde 
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waarvan stedelijke en lokale 
ontwikkelingsprojecten in aanmerking 
komen voor cofinanciering, ten einde de 
bureaucratische lasten tot het minimum te 
beperken en potentiële fouten bij de 
uitvoering te voorkomen;

Or. en

Amendement 103
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. verzoekt het Comité van de 
Regio’s de ideeën uit te werken over hoe 
er beter invulling kan worden gegeven 
aan de stedelijke dimensie van toekomstig 
cohesiebeleid;

Or. en


