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Amendement 1
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op artikel 3, lid 3, eerste alinea, van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU), waarin wordt onderstreept dat de 
EU zich inzet voor een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu,

Or. en

Amendement 2
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Visum 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op artikel 191 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU), waarin wordt onderstreept 
dat de Unie streeft naar behoud, 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu, behoedzaam en 
rationeel gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen en bestrijding van 
klimaatverandering op regionaal en 
internationaal niveau,

Or. en

Amendement 3
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Visum 3 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op artikel 2 en artikel 3, lid 3, 
tweede alinea, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU), 
waarin wordt onderstreept dat gelijkheid 
van mannen en vrouwen een 
grondbeginsel van de Europese Unie en 
ook een harer doelstellingen is,

Or. en

Amendement 4
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op Verordening (EG) nr. 
1906/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van de regels voor 
de deelname van ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten aan 
acties op grond van het zevende 
kaderprogramma, en voor de verspreiding 
van onderzoeksresultaten4,
__________________
4 PB L 391 van 30.12.2006, blz.1.

Or. en

Amendement 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op Verordening (EG) nr. 
1082/2006 van het Europees Parlement en 
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de Raad van 5 juli 2006 betreffende een 
Europese groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTS),

Or. fr

Amendement 6
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
22 september 2010 over de Europese 
strategie voor de economische en sociale 
ontwikkeling van berggebieden, eilanden 
en dunbevolkte gebieden (P7_TA-
PROV(2010)0341),

Or. en

Amendement 7
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Visum 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het werkdocument van de 
diensten van de Commissie getiteld 
"Regions 2020 - an Assessment of Future 
Challenges for EU Regions"
(SEC(2008)2868),

Or. en

Amendement 8
Georgios Stavrakakis
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Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de Commissie 
regionale ontwikkeling inzake de 
bestaande situatie met betrekking tot het 
EFRO en andere structuurfondsen en de 
synergievoordelen die kunnen worden 
bereikt door deze beter op elkaar af te 
stemmen,

Or. en

Amendement 9
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
14 december 2010 over de 
totstandbrenging van werkelijke 
territoriale, sociale en economische 
cohesie binnen de Europese Unie: een 
conditio sine qua non voor een mondiaal 
concurrentievermogen? (aangenomen 
teksten P7_TA(2010)0473),

Or. ro

Amendement 10
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
over "Het Europees platform tegen 
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armoede en sociale uitsluiting: een 
Europees kader voor sociale en 
territoriale samenhang" (COM (2010) 
578),

Or. en

Amendement 11
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Europese 
Raad (van 29-30 oktober 2009) met 
betrekking tot de noodzaak om de emissies 
uiterlijk in 2050 met 80 à 95% te 
reduceren in vergelijking met de niveaus 
van 1990, en gezien de conclusies van de 
Europese Raad van 4 februari 2011, 
waarin deze noodzaak wordt bevestigd,

Or. en

Amendement 12
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Visum 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en
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Amendement 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Lambert van Nistelrooij, Maurice 
Ponga, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het advies van het Comité van de 
Regio's betreffende het vijfde 
cohesieverslag, aangenomen op 1 april 
2011,

Or. fr

Amendement 14
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo 
Alves

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 26 mei 2004 "Een versterkt 
partnerschap voor de ultraperifere 
regio's" COM (2004) 343 en de 
mededeling van de Commissie van 17 
oktober 2008 "De ultraperifere regio's: 
Een troef voor Europa" COM(2008) 642,

Or. fr

Amendement 15
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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- gezien het verslag van de Commissie 
regionale ontwikkeling en de adviezen van 
de Commissie buitenlandse zaken, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid 
en voedselveiligheid en de Commissie 
vervoer en toerisme (A7-0202/2010) over 
de strategie van de Europese Unie voor 
het Oostzeegebied en de rol van 
macroregio's in het kader van het 
toekomstige cohesiebeleid,

Or. pl

Amendement 16
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het cohesiebeleid van 
de EU er in belangrijke mate toe bijdraagt 
dat in de vorige en lopende steunperiode in
alle EU-regio's sprake was van een
stijging van de productiviteit; benadrukt 
dat de ex-postevaluatie voorts een
duidelijke afname van de economische,
sociale en regionale verschillen laat zien; 
overwegende dat deze ontwikkelingen 
zowel op de sociale zekerheid als op de 
investeringen in milieubescherming een 
positief effect hadden,

A. overwegende dat het cohesiebeleid een 
fundamentele pijler is van het Europese 
integratieproces, en het belangrijkste 
element van de EU is om de harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie in haar geheel 
te bevorderen, in het bijzonder door de 
ongelijkheden tussen de verschillende 
ontwikkelingsniveaus in de regio's te 
verkleinen, en dat het er in belangrijke 
mate toe bijdraagt dat er in de vorige en 
lopende steunperiode in de hele EU sprake 
was van groei en welvaart; benadrukt dat 
de ex-postevaluatie voorts laat zien dat er, 
ondanks de successen van het beleid en de 
duidelijke afname van de economische en 
sociale verschillen, nog steeds grote 
economische, sociale en territoriale 
verschillen bestaan tussen de regio's,

Or. es

Amendement 17
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat
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Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het cohesiebeleid van 
de EU er in belangrijke mate toe bijdraagt 
dat in de vorige en lopende steunperiode 
in alle EU-regio's sprake was van een 
stijging van de productiviteit; benadrukt 
dat de ex-postevaluatie voorts een 
duidelijke afname van de economische, 
sociale en regionale verschillen laat zien; 
overwegende dat deze ontwikkelingen 
zowel op de sociale zekerheid als op de 
investeringen in milieubescherming een 
positief effect hadden,

A. overwegende dat het cohesiebeleid van 
de EU bijdraagt aan de afname van de 
economische, sociale en regionale 
verschillen, zoals ook benadrukt wordt 
door de ex-postevaluatie; overwegende dat 
deze ontwikkelingen zowel op de sociale 
zekerheid als op de investeringen in 
milieubescherming een positief effect 
hadden,

Or. fr

Amendement 18
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het cohesiebeleid van 
de EU er in belangrijke mate toe bijdraagt
dat in de vorige en lopende steunperiode in 
alle EU-regio's sprake was van een stijging 
van de productiviteit; benadrukt dat de ex-
postevaluatie voorts een duidelijke afname 
van de economische, sociale en regionale 
verschillen laat zien; overwegende dat deze 
ontwikkelingen zowel op de sociale 
zekerheid als op de investeringen in 
milieubescherming een positief effect
hadden,

A. overwegende dat het cohesiebeleid een 
modern langetermijnbeleid ten behoeve 
van de regionale ontwikkeling van alle 
regio's is, dat bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de overkoepelende 
doelstellingen van de EU; overwegende 
dat dit beleid er in belangrijke mate toe 
heeft bijgedragen dat de duurzame 
ontwikkeling werd bevorderd en in de 
vorige en lopende steunperiode in alle EU-
regio's sprake was van een stijging van de 
productiviteit; benadrukt dat de ex-
postevaluatie voorts een duidelijke afname 
van de economische, sociale en regionale 
verschillen laat zien; overwegende dat deze 
ontwikkelingen niet altijd een even positief 
effect hebben op de sociale zekerheid en 
ten dele onverenigbaar zijn met de EU-
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doelstellingen inzake klimaatbescherming 
en behoud van de biodiversiteit,

Or. en

Amendement 19
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
is opgezet als tegenhanger van de 
gemeenschappelijke markt als een 
belangrijk instrument voor solidariteit 
tussen de lidstaten en de regio's binnen 
Europa,

Or. fr

Amendement 20
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
bijdraagt aan de ontwikkeling van een 
innovatief, solidair Europa dat zekerheid 
biedt tegenover de uitdagingen van de 
globalisering,

Or. fr

Amendement 21
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat het cohesiebeleid 
een echte sociale component heeft, 
waardoor Europa werkelijkheid wordt, 
concreet en zichtbaar in de verschillende 
gebieden,

Or. fr

Amendement 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het cohesie- en 
structuurbeleid in crisissituaties flexibel is 
gebleken en in belangrijke mate kon 
bijdragen aan verschillende nationale 
conjunctuur- en scholingsprogramma's,

B. overwegende dat de economische en 
financiële crisis de behoefte aan een 
cohesiebeleid dat op een flexibele manier 
kan inspelen op de behoeften van de 
regio's, en in het bijzonder van die regio's 
die achterstand hebben opgelopen, heeft 
doen toenemen, en dat gebleken is dat dit 
Europees beleid in de context van een 
crisis in belangrijke mate kon bijdragen 
aan verschillende nationale conjunctuur- en 
scholingsprogramma's,

Or. es

Amendement 23
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het cohesie- en B. overwegende dat het cohesiebeleid in 
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structuurbeleid in crisissituaties flexibel is 
gebleken en in belangrijke mate kon 
bijdragen aan verschillende nationale 
conjunctuur- en scholingsprogramma's,

crisissituaties flexibel is gebleken en in 
belangrijke mate kon bijdragen aan 
verschillende nationale conjunctuur- en 
scholingsprogramma's,

Or. en

Amendement 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper, Sophie Auconie, Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het cohesie- en 
structuurbeleid in crisissituaties flexibel is 
gebleken en in belangrijke mate kon 
bijdragen aan verschillende nationale 
conjunctuur- en scholingsprogramma's,

B. overwegende dat het cohesie- en 
structuurbeleid in crisissituaties flexibel is 
gebleken en in belangrijke mate kon 
bijdragen aan verschillende nationale 
conjunctuur- en scholingsprogramma's, en 
dat het belangrijk is om deze flexibiliteit te 
behouden,

Or. fr

Amendement 25
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het 
structuurbeleid belangrijke bijdragen 
levert tot het overwinnen van de 
economische en financiële crisis. Doordat 
dit beleid qua insteek gericht is op het 
wegnemen van verschillen en op 
innovatie, geeft het beslissende impulsen 
ter verbetering van de infrastructuur, ter 
versterking van het regionaal 
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innovatievermogen en voor een duurzame 
ecologische ontwikkeling,

Or. de

Amendement 26
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de regio's van 
Europa geconfronteerd worden met de 
gemeenschappelijke uitdagingen die de 
mondialisering, demografie en 
zorgvuldige omgang met hulpbronnen 
met zich meebrengen, en dat het endogene 
potentieel van alle regio's moet worden 
aangeboord om groei en regionale en 
sociale samenhang te bevorderen,

Or. de

Amendement 27
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de gerichtheid van de 
structuurfondsen op de doelstellingen van 
de Lissabonstrategie succesvol is 
gebleken, wat gestaafd wordt door 
indrukwekkende gebonden 
marktaandelen bij de doelstellingen 
"convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid", echter met de kritische 
kanttekening dat slechts iets meer dan 20 

Schrappen
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procent van de projecten bij de 
doelstelling "territoriale samenwerking"
de doelstellingen van Lissabon volgen,

Or. en

Amendement 28
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de gerichtheid van de 
structuurfondsen op de doelstellingen van 
de Lissabonstrategie succesvol is 
gebleken, wat gestaafd wordt door 
indrukwekkende gebonden 
marktaandelen bij de doelstellingen
"convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid", echter met de kritische 
kanttekening dat slechts iets meer dan 20 
procent van de projecten bij de 
doelstelling "territoriale samenwerking"
de doelstellingen van Lissabon volgen,

C. overwegende dat de gerichtheid van de 
structuurfondsen op Europese
doelstellingen toegevoegde waarde 
oplevert voor de regio's; overwegende dat
een verdere concentratie van middelen in 
meer ontwikkelde regio's en op een 
beperkt aantal doelstellingen alleen 
resultaten oplevert indien met behulp van 
een bottom-upbenadering voor voldoende 
flexibiliteit wordt gezorgd om de 
vastgestelde doelen met op maat gemaakte 
strategieën te bereiken,

Or. en

Amendement 29
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de gerichtheid van de 
structuurfondsen op de doelstellingen van 
de Lissabonstrategie succesvol is gebleken, 
wat gestaafd wordt door indrukwekkende 
gebonden marktaandelen bij de 
doelstellingen "convergentie" en "regionaal 

C. overwegende dat het cohesiebeleid de 
groei en het mededingingsvermogen moet 
blijven ondersteunen, zoals het dat 
overigens ook doet tijdens de huidige 
periode, waarin een aanzienlijk 
percentage van de kredieten uit de 
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concurrentievermogen en 
werkgelegenheid", echter met de kritische 
kanttekening dat slechts iets meer dan 20 
procent van de projecten bij de doelstelling 
"territoriale samenwerking" de 
doelstellingen van Lissabon volgen,

structuurfondsen besteed werd aan 
investeringen die gericht zijn op de 
doelstellingen van de Lissabonstrategie en
de doelstellingen "convergentie" en 
"regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid", hoewel slechts iets 
meer dan 20 procent van de projecten bij 
de doelstelling "territoriale samenwerking"
in de huidige periode de doelstellingen van 
Lissabon volgen,

Or. es

Amendement 30
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de gerichtheid van de 
structuurfondsen op de doelstellingen van 
de Lissabonstrategie succesvol is gebleken, 
wat gestaafd wordt door indrukwekkende 
gebonden marktaandelen bij de 
doelstellingen "convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid", echter met de kritische 
kanttekening dat slechts iets meer dan 20 
procent van de projecten bij de 
doelstelling "territoriale samenwerking"
de doelstellingen van Lissabon volgen,

C. overwegende dat de gerichtheid van de 
structuurfondsen op de doelstellingen van 
de Lissabonstrategie succesvol is gebleken, 
wat gestaafd wordt door indrukwekkende 
gebonden marktaandelen bij de 
doelstellingen "convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid",

Or. fr

Amendement 31
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan 
Olbrycht, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Overweging C



AM\865029NL.doc 17/156 PE462.896v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de gerichtheid van de 
structuurfondsen op de doelstellingen van 
de Lissabonstrategie succesvol is gebleken, 
wat gestaafd wordt door indrukwekkende 
gebonden marktaandelen bij de 
doelstellingen "convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid", echter met de kritische 
kanttekening dat slechts iets meer dan 20 
procent van de projecten bij de doelstelling 
"territoriale samenwerking" de 
doelstellingen van Lissabon volgen,

C. overwegende dat de gerichtheid van de 
structuurfondsen op de doelstellingen van 
de Lissabonstrategie succesvol is gebleken, 
wat gestaafd wordt door indrukwekkende 
gebonden marktaandelen bij de 
doelstellingen "convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid", en dat 20 procent van 
de projecten bij de doelstelling "territoriale 
samenwerking" de doelstellingen van 
Lissabon volgen,

Or. fr

Amendement 32
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de territoriale 
samenwerking gericht is op het stimuleren 
van de regio's en gebieden om samen de 
gemeenschappelijke uitdagingen aan te 
gaan, fysieke, bestuurlijke en 
regeltechnische obstakels uit de weg te 
ruimen die de samenwerking hinderen en 
het "grenseffect" verminderen,

Or. fr

Amendement 33
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een gedeeltelijke
mislukking van de Lissabonstrategie niet te 
wijten is aan een ontoereikende 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid, 
maar veeleer aan de gevolgen van de 
financiële crisis en de tekortkomingen bij 
de verwezenlijking van de interne markt, 
de ontbrekende begrotingsdiscipline en 
ontoereikende macro-economische 
randvoorwaarden in de afzonderlijke
lidstaten,

overwegende dat de mislukking van de 
Lissabonstrategie niet te wijten is aan een 
ontoereikende tenuitvoerlegging van het 
cohesiebeleid, maar veeleer aan de 
gevolgen van de financiële crisis, de focus 
van deze strategie op 
concurrentievermogen, kostenbesparing, 
ontmanteling van de verzorgingsstaat, nóg 
flexibeler arbeidsmarkten, liberalisering 
van de markten, liberalisering van de 
markten in het algemeen en het 
stimuleren van een "de-één-zijn-dood-is-
de-ander-zijn-brood"-benadering in de 
lidstaten; overwegende dat de mislukking 
van de Lissabonstrategie ook te wijten is 
aan de methodes die gehanteerd worden 
bij de ondoeltreffende tenuitvoerlegging 
van deze strategie door de lidstaten, 
alsmede aan de zwaktes van de interne 
markt, het gebrek aan fiscale 
harmonisering, de hoge inflatie die op de 
budgetten van huishoudens blijft drukken, 
terwijl de salarissen hiermee geen gelijke 
tred houden, en aan het ontbreken van de 
politieke wil bij de lidstaten en de 
Commissie om zich ervoor in te zetten dat 
de arbeidsrechten en de 
arbeidsvoorwaarden in Europa naar 
boven toe gelijkgetrokken worden en om 
te zorgen voor meer werkgelegenheid;

Or. xm

Amendement 34
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een gedeeltelijke 
mislukking van de Lissabonstrategie niet te 

D. overwegende dat een gedeeltelijke 
mislukking van de Lissabonstrategie niet te 
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wijten is aan een ontoereikende 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid, 
maar veeleer aan de gevolgen van de 
financiële crisis en de tekortkomingen bij 
de verwezenlijking van de interne markt, 
de ontbrekende begrotingsdiscipline en 
ontoereikende macro-economische 
randvoorwaarden in de afzonderlijke 
lidstaten,

wijten is aan een ontoereikende 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid, 
maar veeleer aan macro-economische 
factoren en het niet respecteren van 
multilevel governance, en met name aan 
het niet betrekken van de regio's bij de 
uitwerking en de uitvoering van de 
strategie,

Or. fr

Amendement 35
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een gedeeltelijke 
mislukking van de Lissabonstrategie niet te 
wijten is aan een ontoereikende 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid, 
maar veeleer aan de gevolgen van de 
financiële crisis en de tekortkomingen bij 
de verwezenlijking van de interne markt, 
de ontbrekende begrotingsdiscipline en 
ontoereikende macro-economische 
randvoorwaarden in de afzonderlijke 
lidstaten,

D. overwegende dat een gedeeltelijke 
mislukking van de Lissabonstrategie niet te 
wijten is aan een ontoereikende 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid, 
maar veeleer aan de gevolgen van de 
financiële crisis en de tekortkomingen bij 
de verwezenlijking van de interne markt en 
het niet respecteren van multilevel 
governance, met name aan het niet 
betrekken van de regio's bij de uitwerking 
en de uitvoering van de strategie,

Or. fr

Amendement 36
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een gedeeltelijke 
mislukking van de Lissabonstrategie niet te 

D. overwegende dat een gedeeltelijke 
mislukking van de Lissabonstrategie niet te 
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wijten is aan een ontoereikende 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid, 
maar veeleer aan de gevolgen van de 
financiële crisis en de tekortkomingen bij 
de verwezenlijking van de interne markt, 
de ontbrekende begrotingsdiscipline en
ontoereikende macro-economische 
randvoorwaarden in de afzonderlijke 
lidstaten,

wijten is aan een ontoereikende 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid, 
maar veeleer aan de ontoereikende macro-
economische randvoorwaarden in de 
afzonderlijke lidstaten,

Or. es

Amendement 37
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een gedeeltelijke 
mislukking van de Lissabonstrategie niet te 
wijten is aan een ontoereikende 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid, 
maar veeleer aan de gevolgen van de 
financiële crisis en de tekortkomingen bij 
de verwezenlijking van de interne markt, 
de ontbrekende begrotingsdiscipline en 
ontoereikende macro-economische 
randvoorwaarden in de afzonderlijke 
lidstaten,

D. overwegende dat een gedeeltelijke 
mislukking van de Lissabonstrategie niet te
wijten is aan een ontoereikende 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid, 
maar veeleer aan het gebrek aan 
meerlagig bestuur en eigen 
verantwoordelijkheid voor deze strategie 
op regionaal en lokaal niveau, de 
gevolgen van de financiële crisis en de 
tekortkomingen bij de verwezenlijking van 
de interne markt, de ontbrekende 
begrotingsdiscipline en ontoereikende 
macro-economische randvoorwaarden in 
de afzonderlijke lidstaten; overwegende 
dat het cohesiebeleid niet een instrument 
ter uitvoering van de EU 2020-strategie is, 
maar een vaste doelstelling van het EU-
Verdrag,

Or. en

Amendement 38
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een gedeeltelijke 
mislukking van de Lissabonstrategie niet te 
wijten is aan een ontoereikende 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid, 
maar veeleer aan de gevolgen van de 
financiële crisis en de tekortkomingen bij 
de verwezenlijking van de interne markt, 
de ontbrekende begrotingsdiscipline en 
ontoereikende macro-economische 
randvoorwaarden in de afzonderlijke 
lidstaten,

D. overwegende dat een gedeeltelijke 
mislukking van de Lissabonstrategie niet te 
wijten is aan een ontoereikende 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid, 
maar veeleer aan de gevolgen van de 
financiële crisis en de tekortkomingen bij 
de verwezenlijking van de interne markt, 
een gebrekkig kader voor samenwerking 
tussen de lidstaten en ontoereikende 
macro-economische randvoorwaarden in 
de afzonderlijke lidstaten,

Or. en

Amendement 39
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het aantal fouten en 
het misbruik van subsidies in de afgelopen 
perioden duidelijk is afgenomen; betreurt 
echter dat het structuurbeleid nog steeds 
een beleidsterrein is dat er negatief 
uitspringt en dat sommige lidstaten nog 
steeds niet beschikken over effectieve 
mechanismen tegen misbruik van 
subsidies en voor terugvordering van ten 
onrechte uitgekeerde bedragen,

E. overwegende dat het aantal fouten in de 
afgelopen perioden duidelijk is afgenomen, 
maar dat niet alle fouten volledig 
weggewerkt zijn doordat sommige 
lidstaten nog steeds niet beschikken over 
effectieve mechanismen voor het 
rechtzetten van die fouten en voor 
terugvordering van ten onrechte 
uitgekeerde bedragen,

Or. es

Amendement 40
Tamás Deutsch
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Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het aantal fouten en 
het misbruik van subsidies in de afgelopen 
perioden duidelijk is afgenomen; betreurt 
echter dat het structuurbeleid nog steeds 
een beleidsterrein is dat er negatief 
uitspringt en dat sommige lidstaten nog 
steeds niet beschikken over effectieve 
mechanismen tegen misbruik van subsidies 
en voor terugvordering van ten onrechte 
uitgekeerde bedragen,

E. overwegende dat het aantal fouten en 
het misbruik van subsidies in de afgelopen 
perioden duidelijk is afgenomen; betreurt 
echter dat het structuurbeleid nog steeds 
een beleidsterrein is dat er negatief 
uitspringt en dat sommige lidstaten nog 
steeds niet beschikken over effectieve 
mechanismen tegen misbruik van subsidies 
en voor terugvordering van ten onrechte 
uitgekeerde bedragen; overwegende dat 
een belangrijk deel van de 
tekortkomingen van het cohesiebeleid te 
wijten zijn aan wettelijke vereisten die niet 
onder het cohesiebeleid vallen, zoals 
overheidsopdrachten, milieuvereisten en 
staatssteun,

Or. en

Amendement 41
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het aantal fouten en 
het misbruik van subsidies in de afgelopen 
perioden duidelijk is afgenomen; betreurt 
echter dat het structuurbeleid nog steeds 
een beleidsterrein is dat er negatief 
uitspringt en dat sommige lidstaten nog 
steeds niet beschikken over effectieve 
mechanismen tegen misbruik van subsidies 
en voor terugvordering van ten onrechte 
uitgekeerde bedragen,

E. overwegende dat het aantal fouten en 
het misbruik van subsidies in de afgelopen 
perioden duidelijk is afgenomen; betreurt 
echter dat het structuurbeleid nog steeds 
een beleidsterrein is dat er negatief 
uitspringt en dat sommige lidstaten nog 
steeds niet beschikken over effectieve 
mechanismen tegen misbruik van subsidies 
en voor terugvordering van ten onrechte 
uitgekeerde bedragen, of dat 
onregelmatigheden uit nalatigheid of 
opzettelijk niet worden gemeld,

Or. de



AM\865029NL.doc 23/156 PE462.896v01-00

NL

Amendement 42
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het aantal fouten en 
het misbruik van subsidies in de afgelopen 
perioden duidelijk is afgenomen; betreurt 
echter dat het structuurbeleid nog steeds 
een beleidsterrein is dat er negatief 
uitspringt en dat sommige lidstaten nog 
steeds niet beschikken over effectieve 
mechanismen tegen misbruik van subsidies 
en voor terugvordering van ten onrechte 
uitgekeerde bedragen,

E. overwegende dat het aantal fouten en 
het misbruik van subsidies in de afgelopen 
perioden duidelijk is afgenomen; betreurt 
echter dat het cohesiebeleid nog steeds een 
beleidsterrein is dat er negatief uitspringt 
en dat sommige lidstaten nog steeds niet 
beschikken over effectieve mechanismen 
tegen misbruik van subsidies en voor 
terugvordering van ten onrechte 
uitgekeerde bedragen,

Or. en

Amendement 43
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het bestaande 
doelsysteem van het cohesie- en 
structuurbeleid (convergentie, 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid, grensoverschrijdende 
samenwerking) met de multilevel 
governancebenadering en voorspelbaarheid 
door een betrouwbare beschikbaarstelling 
van middelen en een geaccepteerd 
programmeringsperiode (7 jaar) duidelijk
vruchten heeft afgeworpen; wijst echter op 
de aanzienlijke vertragingen bij de 
programmering, die werden veroorzaakt 
door te lange onderhandelingen over 

F. overwegende dat het bestaande 
doelsysteem van het cohesie- en 
structuurbeleid (convergentie, 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid, grensoverschrijdende 
samenwerking) met de multilevel 
governancebenadering en voorspelbaarheid 
door een betrouwbare beschikbaarstelling 
van middelen en een geaccepteerd 
programmeringsperiode (7 jaar) over het 
algemeen vruchten heeft afgeworpen; wijst 
echter op de aanzienlijke vertragingen bij 
de programmering, die werden veroorzaakt 
door te lange onderhandelingen over 
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financiering en wetgeving, financiering en wetgeving en op de 
aanzienlijke wijziging van de op het 
cohesiebeleid van toepassing zijnde regels,

Or. fr

Amendement 44
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het bestaande 
doelsysteem van het cohesie- en 
structuurbeleid (convergentie, 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid, grensoverschrijdende
samenwerking) met de multilevel 
governancebenadering en voorspelbaarheid 
door een betrouwbare beschikbaarstelling 
van middelen en een geaccepteerd
programmeringsperiode (7 jaar) duidelijk 
vruchten heeft afgeworpen; wijst echter op 
de aanzienlijke vertragingen bij de 
programmering, die werden veroorzaakt 
door te lange onderhandelingen over 
financiering en wetgeving,

F. overwegende dat het bestaande 
doelsysteem van het cohesie- en 
structuurbeleid (convergentie, 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid, territoriale 
samenwerking) met de multilevel 
governancebenadering en voorspelbaarheid 
door een betrouwbare beschikbaarstelling 
van middelen en een geaccepteerde
programmeringsperiode (7 jaar) duidelijk 
vruchten heeft afgeworpen; wijst echter op 
de aanzienlijke vertragingen bij de 
programmering, die werden veroorzaakt 
door te lange onderhandelingen over 
financiering en wetgeving in het kader van 
het besluitvormingsproces van de 
Gemeenschap,

Or. es

Amendement 45
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het bestaande 
doelsysteem van het cohesie- en 

F. overwegende dat het bestaande 
doelsysteem van het cohesie- en 
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structuurbeleid (convergentie, 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid, grensoverschrijdende 
samenwerking) met de multilevel 
governancebenadering en voorspelbaarheid 
door een betrouwbare beschikbaarstelling 
van middelen en een geaccepteerd 
programmeringsperiode (7 jaar) duidelijk 
vruchten heeft afgeworpen; wijst echter op 
de aanzienlijke vertragingen bij de 
programmering, die werden veroorzaakt 
door te lange onderhandelingen over 
financiering en wetgeving,

structuurbeleid (convergentie, 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid, grensoverschrijdende 
samenwerking) met de multilevel 
governancebenadering, horizontale 
doelstellingen en voorspelbaarheid door 
een betrouwbare beschikbaarstelling van 
middelen en een geaccepteerd 
programmeringsperiode (7 jaar) duidelijk 
vruchten heeft afgeworpen; wijst echter op 
de aanzienlijke vertragingen bij de 
programmering, die werden veroorzaakt 
door te lange onderhandelingen over 
financiering en wetgeving,

Or. en

Amendement 46
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het bestaande 
doelsysteem van het cohesie- en 
structuurbeleid (convergentie, 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid, grensoverschrijdende 
samenwerking) met de multilevel 
governancebenadering en voorspelbaarheid 
door een betrouwbare beschikbaarstelling 
van middelen en een geaccepteerd 
programmeringsperiode (7 jaar) duidelijk 
vruchten heeft afgeworpen; wijst echter op 
de aanzienlijke vertragingen bij de 
programmering, die werden veroorzaakt 
door te lange onderhandelingen over 
financiering en wetgeving,

F. overwegende dat het bestaande 
doelsysteem van het cohesiebeleid
(convergentie, concurrentievermogen en 
werkgelegenheid, grensoverschrijdende 
samenwerking) met de multilevel 
governancebenadering en voorspelbaarheid 
door een betrouwbare beschikbaarstelling 
van middelen en een geaccepteerd 
programmeringsperiode (7 jaar) duidelijk 
vruchten heeft afgeworpen; wijst echter op 
de aanzienlijke vertragingen bij de 
programmering, die werden veroorzaakt 
door te lange onderhandelingen over 
financiering en wetgeving,

Or. en



PE462.896v01-00 26/156 AM\865029NL.doc

NL

Amendement 47
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het bestaande 
doelsysteem van het cohesie- en 
structuurbeleid (convergentie, 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid, grensoverschrijdende
samenwerking) met de multilevel 
governancebenadering en voorspelbaarheid 
door een betrouwbare beschikbaarstelling 
van middelen en een geaccepteerd 
programmeringsperiode (7 jaar) duidelijk 
vruchten heeft afgeworpen; wijst echter op 
de aanzienlijke vertragingen bij de 
programmering, die werden veroorzaakt 
door te lange onderhandelingen over 
financiering en wetgeving,

F. overwegende dat het bestaande 
doelsysteem van het cohesie- en 
structuurbeleid (convergentie, 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid, territoriale
samenwerking) met de multilevel 
governancebenadering en voorspelbaarheid 
door een betrouwbare beschikbaarstelling 
van middelen en een geaccepteerd 
programmeringsperiode (7 jaar) duidelijk 
vruchten heeft afgeworpen; wijst echter op 
de aanzienlijke vertragingen bij de 
programmering, die werden veroorzaakt 
door te lange onderhandelingen over 
financiering en wetgeving,

Or. fr

Amendement 48
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Philippe 
Boulland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat er nochtans een 
belangrijk drempeleffect bestaat tussen 
regio's met een vergelijkbaar 
ontwikkelingsniveau maar met 
verschillende niveaus van ondersteuning 
– groeiregio's die meer dan 75% procent 
van het gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking in de EU krijgen meer 
financiële steun dan de stagnerende 
regio's onder deze grens – en dat dit 
duidelijk een onrechtvaardig verschil is 
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tussen de Europese regio's,

Or. fr

Amendement 49
Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de voltooiing van 
het onbeperkte vrije verkeer van goederen 
en diensten, alsmede van het vrije verkeer 
van werknemers de effectiefste vorm van 
regionaal beleid is en nu al de neiging 
heeft om bij te dragen tot het wegnemen 
van regionale verschillen in ontwikkeling,

Or. de

Amendement 50
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Philippe Boulland, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat voor grote
economische en sociale ongelijkheden in 
de regio's alsmede specifieke structurele 
problemen en handicaps als gevolg van 
hun ligging een veelomvattend Europees 
cohesiebeleid in alle Europese regio's 
nodig blijft en het Verdrag van Lissabon 
dit ook voorschrijft,

H. overwegende dat voor economische en 
sociale ongelijkheden in de regio's alsmede 
handicaps als gevolg van de ligging van 
bepaalde regio's (met name ultraperifere 
regio's) en de specifieke structurele 
problemen of de reactie op nieuwe 
uitdagingen een veelomvattend Europees 
cohesiebeleid in alle Europese regio's 
nodig blijft en het Verdrag van Lissabon 
dit ook voorschrijft,

Or. fr
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Amendement 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat voor grote 
economische en sociale ongelijkheden in 
de regio's alsmede specifieke structurele 
problemen en handicaps als gevolg van 
hun ligging een veelomvattend Europees 
cohesiebeleid in alle Europese regio's 
nodig blijft en het Verdrag van Lissabon 
dit ook voorschrijft,

H. overwegende dat voor grote 
economische en sociale ongelijkheden in 
de regio's alsmede specifieke structurele 
problemen, handicaps als gevolg van hun 
ligging en uitdagingen waarmee de 
Europese regio's zich geconfronteerd zien 
en die verband houden met het 
cohesiebeleid 
(globalisering,demografische
ontwikkeling, klimaatverandering, 
energie, sociale insluiting en armoede),
een veelomvattend Europees cohesiebeleid 
in alle Europese regio's nodig blijft en het 
Verdrag van Lissabon dit ook voorschrijft,

Or. en

Amendement 52
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat voor grote 
economische en sociale ongelijkheden in 
de regio's alsmede specifieke structurele 
problemen en handicaps als gevolg van 
hun ligging een veelomvattend Europees 
cohesiebeleid in alle Europese regio's 
nodig blijft en het Verdrag van Lissabon 
dit ook voorschrijft,

H. overwegende dat voor grote 
economische en sociale ongelijkheden in 
de regio's alsmede specifieke structurele 
problemen en handicaps als gevolg van 
hun ligging een veelomvattend Europees 
cohesiebeleid in alle Europese regio's 
nodig blijft en het Verdrag van Lissabon 
dit ook voorschrijft; benadrukt in dit 
verband dat de bijdrage van het 
cohesiebeleid tot de uitvoering van de EU 
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2020-strategie in overeenstemming dient 
te zijn met de in artikel 174 van het 
VWEU vastgelegde doelstellingen en met 
de horizontale beleidsdoelstelling van 
economische, sociale en territoriale 
samenhang die bij het Verdrag van 
Lissabon in artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie is 
vastgelegd,

Or. en

Amendement 53
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat voor grote 
economische en sociale ongelijkheden in 
de regio's alsmede specifieke structurele 
problemen en handicaps als gevolg van 
hun ligging een veelomvattend Europees 
cohesiebeleid in alle Europese regio's 
nodig blijft en het Verdrag van Lissabon 
dit ook voorschrijft,

H. overwegende dat voor grote 
economische en sociale ongelijkheden in 
de regio's alsmede specifieke structurele 
problemen en handicaps als gevolg van 
hun ligging een veelomvattend en goed 
gefinancierd Europees cohesiebeleid in 
alle Europese regio's nodig blijft en het 
Verdrag van Lissabon dit ook voorschrijft,

Or. en

Amendement 54
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het kader voor het 
cohesiebeleid moet worden gevormd door 
de waarden en beginselen van de 
Europese Unie die in het Verdrag van 
Lissabon zijn verankerd (zoals 
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democratie, mensenrechten, solidariteit, 
gelijkheid van vrouwen en mannen en 
sociale rechtvaardigheid), die hun 
weerslag moeten vinden in de 
programmering en de evaluatie,

Or. en

Amendement 55
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo 
Alves

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het buitenlandse 
aspect van het cohesiebeleid nog 
onderontwikkeld is, met name voor wat 
betreft perifere en ultraperifere regio's, 
terwijl de begrotingstekortkomingen van 
bepaalde landen hun capaciteit voor 
cofinanciering van bepaalde projecten 
beperkt,

Or. fr

Amendement 56
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat, gezien het 
strategische belang voor de toekomst, het 
cohesiebeleid geen aanpassingsvariabele 
moet worden voor toekomstige 
begrotingsonderhandelingen,

Or. fr
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Amendement 57
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat de steden een bron 
van welvaart zijn maar dat daar ook de 
meest schrijnende sociale en economische 
problemen samenkomen,

Or. fr

Amendement 58
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat een blijvende steun 
aan en ontwikkeling van 
convergentieregio's een positief effect heeft 
op de vraag naar goederen en diensten op 
hun markten en daarmee ook aantoonbaar 
positieve effecten heeft op de rijkere 
lidstaten van de EU,

G. overwegende dat een blijvende steun 
aan en ontwikkeling van 
convergentieregio's een positief effect heeft 
op de Europese economie als geheel en 
daarmee ook aantoonbaar positieve 
effecten heeft op de rijkere lidstaten van de 
EU,

Or. fr

Amendement 59
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt om meer aandacht voor de 
Europese meerwaarde in programma's 

1. wijst nogmaals op de onmisbare 
Europese meerwaarde van de programma's 
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binnen het cohesie- en structuurbeleid; is 
van mening dat er sprake is van 
meerwaarde wanneer EU-projecten de 
economie, infrastructuur, sociale 
omstandigheden en het milieu van een 
achtergestelde regio een duurzame en 
meetbare impuls geven die zonder steun 
van Europa niet zou kunnen worden 
gerealiseerd;

binnen het cohesiebeleid; is van mening 
dat er sprake is van meerwaarde wanneer 
er dankzij Europese acties duidelijke 
bijkomende voordelen worden gecreëerd, 
naast de voordelen die verkregen worden 
door de maatregelen die door elke lidstaat 
afzonderlijk worden getroffen, en er zo op 
een doeltreffendere manier wordt 
bijgedragen tot het bereiken van de 
overeengekomen politieke doelstellingen 
en het verminderen van de nationale 
uitgaven; wijst erop dat om een grotere 
Europese meerwaarde te bereiken, de 
middelen geconcentreerd moeten worden 
in die gebieden waar zij de grootste 
voordelen kunnen genereren, en dat de 
subsidiariteits- en 
evenredigheidsbeginselen basiscriteria 
zijn om te bepalen welke gebieden dat 
zijn;

Or. es

Amendement 60
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt om meer aandacht voor de 
Europese meerwaarde in programma's 
binnen het cohesie- en structuurbeleid; is 
van mening dat er sprake is van 
meerwaarde wanneer EU-projecten de 
economie, infrastructuur, sociale 
omstandigheden en het milieu van een 
achtergestelde regio een duurzame en 
meetbare impuls geven die zonder steun
van Europa niet zou kunnen worden 
gerealiseerd;

1. verzoekt om meer aandacht voor de 
Europese meerwaarde in programma's 
binnen het cohesie- en structuurbeleid; is 
van mening dat er sprake is van 
meerwaarde wanneer EU-projecten de 
economie, infrastructuur, sociale 
omstandigheden en het milieu van alle 
Europese regio's een duurzame en 
meetbare impuls geven die met de prikkel
van Europa niet zou kunnen worden 
gerealiseerd;

Or. fr
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Amendement 61
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt om meer aandacht voor de 
Europese meerwaarde in programma's 
binnen het cohesie- en structuurbeleid; is 
van mening dat er sprake is van 
meerwaarde wanneer EU-projecten de 
economie, infrastructuur, sociale 
omstandigheden en het milieu van een 
achtergestelde regio een duurzame en 
meetbare impuls geven die zonder steun 
van Europa niet zou kunnen worden 
gerealiseerd,

1. verzoekt om meer aandacht voor de 
Europese meerwaarde in programma's 
binnen het cohesie- en structuurbeleid; is 
van mening dat er sprake is van 
meerwaarde wanneer EU-projecten de 
economie, infrastructuur, sociale 
omstandigheden en het milieu van een 
achtergestelde regio een duurzame impuls 
geven die zonder steun van Europa niet zou 
kunnen worden gerealiseerd,

Or. en

Amendement 62
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt om meer aandacht voor de 
Europese meerwaarde in programma's 
binnen het cohesie- en structuurbeleid; is 
van mening dat er sprake is van 
meerwaarde wanneer EU-projecten de 
economie, infrastructuur, sociale 
omstandigheden en het milieu van een 
achtergestelde regio een duurzame en 
meetbare impuls geven die zonder steun 
van Europa niet zou kunnen worden 
gerealiseerd;

1. verzoekt om meer aandacht voor de 
Europese meerwaarde in programma's 
binnen het cohesie- en structuurbeleid; is 
van mening dat er sprake is van 
meerwaarde wanneer EU-projecten de 
economie, infrastructuur, sociale 
omstandigheden en het milieu een 
duurzame en meetbare impuls en 
ontwikkeling geven die zonder steun van 
Europa niet zou kunnen worden 
gerealiseerd;

Or. it
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Amendement 63
Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt om meer aandacht voor de 
Europese meerwaarde in programma's 
binnen het cohesie- en structuurbeleid; is 
van mening dat er sprake is van 
meerwaarde wanneer EU-projecten de 
economie, infrastructuur, sociale 
omstandigheden en het milieu van een 
achtergestelde regio een duurzame en 
meetbare impuls geven die zonder steun 
van Europa niet zou kunnen worden 
gerealiseerd; 

1. verzoekt om meer aandacht voor de 
Europese meerwaarde in programma's 
binnen het cohesie- en structuurbeleid; is 
van mening dat er sprake is van 
meerwaarde wanneer EU-projecten de 
economie, infrastructuur, sociale 
omstandigheden en het milieu van zwakker 
ontwikkelde regio's een duurzame en 
meetbare impuls geven die zonder steun 
van Europa niet zou kunnen worden 
gerealiseerd;

Or. bg

Amendement 64
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt om meer aandacht voor de 
Europese meerwaarde in programma's 
binnen het cohesie- en structuurbeleid; is 
van mening dat er sprake is van 
meerwaarde wanneer EU-projecten de 
economie, infrastructuur, sociale 
omstandigheden en het milieu van een 
achtergestelde regio een duurzame en 
meetbare impuls geven die zonder steun 
van Europa niet zou kunnen worden 
gerealiseerd;

1. verzoekt om meer aandacht voor de 
Europese meerwaarde in programma's 
binnen het cohesie- en structuurbeleid; is 
van mening dat er sprake is van 
meerwaarde wanneer EU-projecten de 
economie, infrastructuur, territoriale 
sociale omstandigheden en het milieu van 
een regio een duurzame en meetbare 
impuls geven die zonder steun van Europa 
niet zou kunnen worden gerealiseerd;

Or. fr
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Amendement 65
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de Europese 
toegevoegde waarde van het cohesiebeleid 
buiten kijf staat, aangezien dit beleid 
bijdraagt aan duurzame groei en 
uitdrukking geeft aan de Europese 
solidariteit door te streven naar 
vermindering van de verschillen in 
ontwikkelingsniveau tussen Europese 
regio's; is van mening dat dit beleid een 
beproefd mechanisme omvat ter 
bewerkstelliging van groei en banen en al 
decennialang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidstakken van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid 
een aantal hervormingen moet 
ondergaan, waaronder in het bijzonder de 
vereenvoudiging van de beleidsuitvoering, 
en synergieën met andere beleidsvormen 
en instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen;;

Or. en

Amendement 66
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat het cohesiebeleid 
de economische, sociale en territoriale 
convergentie van de EU dient te 
bevorderen, die van essentieel belang is 
voor de toekomst van het Europees 
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project, en gelijke kansen dient te 
garanderen voor haar regio's, door de 
consequenties van hun belangrijkste 
handicaps te verkleinen en door hun 
ontwikkelingspotentieel te bevorderen, 
omdat alleen op die manier de structurele 
onevenwichtigheden en de verschillen in 
concurrentievermogen binnen de Unie 
teruggedrongen kunnen worden;

Or. pt

Amendement 67
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt om meer aandacht voor de 
Europese meerwaarde in programma's 
binnen het cohesie- en structuurbeleid; is 
van mening dat er sprake is van 
meerwaarde wanneer EU-projecten de 
economie, infrastructuur, sociale 
omstandigheden en het milieu van een 
achtergestelde regio een duurzame en 
meetbare impuls geven die zonder steun 
van Europa niet zou kunnen worden 
gerealiseerd;

1. verzoekt om meer aandacht voor de 
Europese meerwaarde in programma's 
binnen het cohesiebeleid; is van mening 
dat er sprake is van meerwaarde wanneer 
EU-projecten de economie, infrastructuur, 
sociale omstandigheden en het milieu van 
een achtergestelde regio een duurzame en 
meetbare impuls geven die zonder steun 
van Europa niet zou kunnen worden 
gerealiseerd;

Or. en

Amendement 68
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. ziet verder meerwaarde in Europese
steun wanneer gesubsidieerde projecten op 

2. ziet verder Europese meerwaarde in 
Europese steunmaatregelen binnen het 
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regionaal niveau bijdragen aan de 
verwezenlijking van pan-Europese 
doelstellingen op het gebied van 
economische groei, 
onderzoeksactiviteiten, 
milieubescherming, besparing op 
hulpbronnen, demografische 
ontwikkeling, duurzame 
energievoorziening, sociale cohesie of 
grensoverschrijdende ontwikkeling, wat 
zonder deze Europese impuls niet 
mogelijk zou zijn;

cohesiebeleid wanneer die maatregelen 
een hefboomeffect hebben op publieke en 
private investeringen die gericht zijn op de 
Europese prioriteiten en doelstellingen en 
resultaten opleveren op Europees niveau 
die niet bereikt hadden kunnen worden 
via gesubsidieerde projecten op nationaal,
regionaal of lokaal niveau;

Or. es

Amendement 69
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. ziet verder meerwaarde in Europese 
steun wanneer gesubsidieerde projecten op 
regionaal niveau bijdragen aan de 
verwezenlijking van pan-Europese 
doelstellingen op het gebied van 
economische groei, 
onderzoeksactiviteiten, 
milieubescherming, besparing op 
hulpbronnen, demografische ontwikkeling, 
duurzame energievoorziening, sociale 
cohesie of grensoverschrijdende 
ontwikkeling, wat zonder deze Europese 
impuls niet mogelijk zou zijn;

2. ziet verder meerwaarde in Europese 
steun wanneer gesubsidieerde projecten op 
regionaal niveau bijdragen aan de 
verwezenlijking van pan-Europese 
doelstellingen op het gebied van sociale 
cohesie, armoede- en 
werkloosheidsbestrijding behoud van 
kwalitatief hoogstaande 
overheidsdiensten, milieubescherming, 
onderzoeksactiviteiten, economische 
groei, besparing op hulpbronnen, 
demografische ontwikkeling, duurzame 
energievoorziening, sociale cohesie of 
grensoverschrijdende ontwikkeling, wat de 
Europese Unie op ambitieuze wijze moet 
nastreven;

Or. fr

Amendement 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. ziet verder meerwaarde in Europese 
steun wanneer gesubsidieerde projecten op 
regionaal niveau bijdragen aan de 
verwezenlijking van pan-Europese 
doelstellingen op het gebied van 
economische groei, onderzoeksactiviteiten, 
milieubescherming, besparing op 
hulpbronnen, demografische ontwikkeling, 
duurzame energievoorziening, sociale 
cohesie of grensoverschrijdende 
ontwikkeling, wat zonder deze Europese 
impuls niet mogelijk zou zijn;

2. ziet verder meerwaarde in Europese 
steun wanneer gesubsidieerde projecten op 
regionaal niveau bijdragen aan de 
verwezenlijking van pan-Europese 
doelstellingen op het gebied van Europese 
integratie, economische groei, 
onderzoeksactiviteiten, milieubescherming, 
cultuur, besparing op hulpbronnen, 
demografische ontwikkeling, duurzame 
energievoorziening, sociale cohesie of 
grensoverschrijdende ontwikkeling, wat 
zonder deze Europese impuls niet mogelijk 
zou zijn;

Or. en

Amendement 71
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. ziet verder meerwaarde in Europese 
steun wanneer gesubsidieerde projecten op 
regionaal niveau bijdragen aan de 
verwezenlijking van pan-Europese 
doelstellingen op het gebied van 
economische groei, onderzoeksactiviteiten, 
milieubescherming, besparing op 
hulpbronnen, demografische ontwikkeling, 
duurzame energievoorziening, sociale 
cohesie of grensoverschrijdende 
ontwikkeling, wat zonder deze Europese 
impuls niet mogelijk zou zijn;

2. ziet verder meerwaarde in Europese 
steun wanneer gesubsidieerde projecten op 
regionaal niveau bijdragen aan de 
verwezenlijking van pan-Europese 
doelstellingen op het gebied van 
economische groei, onderzoeksactiviteiten, 
milieu- en klimaatbescherming, besparing 
op hulpbronnen, demografische 
ontwikkeling, duurzame 
energievoorziening, sociale cohesie of 
grensoverschrijdende ontwikkeling, wat 
zonder deze Europese impuls niet mogelijk 
zou zijn;

Or. en
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Amendement 72
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. ziet verder meerwaarde in Europese 
steun wanneer gesubsidieerde projecten op 
regionaal niveau bijdragen aan de 
verwezenlijking van pan-Europese 
doelstellingen op het gebied van 
economische groei, onderzoeksactiviteiten, 
milieubescherming, besparing op 
hulpbronnen, demografische ontwikkeling, 
duurzame energievoorziening, sociale 
cohesie of grensoverschrijdende 
ontwikkeling, wat zonder deze Europese 
impuls niet mogelijk zou zijn;

2. ziet verder meerwaarde in Europese 
steun wanneer gesubsidieerde projecten op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
bijdragen aan de verwezenlijking van pan-
Europese doelstellingen op het gebied van 
economische groei, onderzoeksactiviteiten, 
milieubescherming, besparing op 
hulpbronnen, demografische ontwikkeling, 
duurzame energievoorziening, sociale 
cohesie of grensoverschrijdende 
ontwikkeling, wat zonder deze Europese 
impuls niet mogelijk zou zijn;

Or. cs

Amendement 73
Seán Kelly, Alain Cadec, Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. ziet verder meerwaarde in Europese 
steun wanneer gesubsidieerde projecten op 
regionaal niveau bijdragen aan de 
verwezenlijking van pan-Europese 
doelstellingen op het gebied van 
economische groei, onderzoeksactiviteiten, 
milieubescherming, besparing op 
hulpbronnen, demografische ontwikkeling, 
duurzame energievoorziening, sociale 
cohesie of grensoverschrijdende 
ontwikkeling, wat zonder deze Europese 
impuls niet mogelijk zou zijn;

2. ziet verder meerwaarde in Europese 
steun wanneer gesubsidieerde projecten op 
regionaal niveau bijdragen aan de 
verwezenlijking van pan-Europese 
doelstellingen op het gebied van 
economische groei, onderzoeksactiviteiten, 
milieubescherming, besparing op 
hulpbronnen, sport, demografische 
ontwikkeling, duurzame 
energievoorziening, sociale cohesie of 
grensoverschrijdende ontwikkeling, wat 
zonder deze Europese impuls niet mogelijk 
zou zijn;

Or. en
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Amendement 74
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. beklemtoont evenwel dat het 
dringend noodzakelijk is om de juistheid 
en beschikbaarheid van gegevens over 
regionale betrokkenheid bij 
kaderprogramma's en andere EU-
programma's ter financiering van 
onderzoek en innovatie te controleren, 
teneinde lokale en regionale overheden in 
staat te stellen om hun prestaties op EU-
niveau te vergelijken en structurele 
zwakke punten in hun prestaties
doeltreffend op te sporen;

Or. en

Amendement 75
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. ziet in de verwezenlijking van Europese 
doelstellingen via het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld 
beheer van middelen (multilevel 
governance) een groot voordeel van het 
cohesiebeleid en beschouwt dit als een 
meerwaarde op zich; pleit voor een verdere 
versterking van dit partnerschapsbeginsel;

3. ziet in de verwezenlijking van Europese 
doelstellingen via het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld 
beheer van middelen (multilevel 
governance) een groot voordeel van het 
cohesiebeleid en beschouwt dit als een 
meerwaarde op zich; meent derhalve dat 
de Europese Commissie er voor moet 
zorgen dat het beginsel van multilevel 
governance stelselmatig wordt nageleefd 
en dat lokale en regionale autoriteiten 
betrokken worden bij de uitwerking, 
tenuitvoerlegging, controle en evaluatie 
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van het beleid; erkent dat beginselen zoals 
een bottom-upbenadering, participatie 
van het publiek en een geïntegreerde 
aanpak bijdragen tot een succesvolle 
uitvoering van het cohesiebeleid; pleit
ervoor het partnerschapsbeginsel wettelijk 
bindend te maken en verder te versterken, 
onder meer door een adequate 
financiering voor technische bijstand, 
opbouw van capaciteiten van partners en 
grotere vereenvoudiging; verzoekt de 
Commissie duidelijke richtsnoeren te 
geven en doeltreffende controles uit te 
voeren teneinde te verzekeren dat aan de 
bindende vereisten van het 
partnerschapsbeginsel wordt voldaan, 
onder meer aan de noodzakelijke 
participatie van lokale en regionale 
autoriteiten en, ingevolge het Verdrag, 
van de sociale partners, milieupartners en 
verantwoordelijken op het gebied van 
gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. ziet in de verwezenlijking van Europese 
doelstellingen via het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld 
beheer van middelen (multilevel 
governance) een groot voordeel van het 
cohesiebeleid en beschouwt dit als een 
meerwaarde op zich; pleit voor een 
verdere versterking van dit 
partnerschapsbeginsel;

3. beschouwt de verwezenlijking van 
Europese doelstellingen via een 
gedecentraliseerde aanpak en via het 
beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid en gedeeld beheer 
van middelen (multilevel governance) als 
de grote troef van het cohesiebeleid; dringt 
bovendien aan op een verdere versterking 
van het partnerschapsbeginsel met de 
regionale en lokale actoren en van de 
participatie van de economische en 
sociale gesprekspartners die betrokken 
zijn bij het cohesiebeleid;
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Or. es

Amendement 77
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. ziet in de verwezenlijking van Europese 
doelstellingen via het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld 
beheer van middelen (multilevel 
governance) een groot voordeel van het 
cohesiebeleid en beschouwt dit als een 
meerwaarde op zich; pleit voor een verdere 
versterking van dit partnerschapsbeginsel;

3. ziet in de verwezenlijking van Europese 
doelstellingen via het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld 
beheer van middelen (multilevel 
governance) een groot voordeel van het 
cohesiebeleid en beschouwt dit als een 
meerwaarde op zich; bevestigt dat het 
partnerschapsbeginsel en de daarmee 
samenhangende betrokkenheid van de 
economische en sociale partners en 
andere lokale en regionale actoren in het 
hele traject van de structurele 
steunverlening de acceptatie en de 
doelgerichtheid van de maatregelen 
verbeteren; pleit voor een verplichte 
toepassing van dit partnerschapsbeginsel;

Or. en

Amendement 78
Markus Pieper, László Surján, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. ziet in de verwezenlijking van Europese 
doelstellingen via het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld 
beheer van middelen (multilevel 
governance) een groot voordeel van het 
cohesiebeleid en beschouwt dit als een 
meerwaarde op zich; pleit voor een verdere 

3. ziet in de verwezenlijking van Europese 
doelstellingen via het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld 
beheer van middelen (multilevel 
governance) een groot voordeel van het 
cohesiebeleid en beschouwt dit als een 
meerwaarde op zich; beschouwt solide 
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versterking van dit partnerschapsbeginsel; structuren en verantwoordelijkheden in 
het kader van multilevel governance als 
concretisering van het 
subsidiariteitsbeginsel; pleit voor een 
verdere versterking van dit 
partnerschapsbeginsel en de eigen 
verantwoordelijkheid van de betrokken 
actoren door gedetailleerde en bindende 
bepalingen op te nemen in een territoriaal 
pact dat door elke lidstaat dient te worden 
vastgesteld om zo een meer 
resultaatgerichte planning en uitvoering 
van het beleid te bevorderen;

Or. en

Amendement 79
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. ziet in de verwezenlijking van Europese 
doelstellingen via het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld 
beheer van middelen (multilevel 
governance) een groot voordeel van het 
cohesiebeleid en beschouwt dit als een 
meerwaarde op zich; pleit voor een verdere 
versterking van dit partnerschapsbeginsel;

3. ziet, in het kader van de territoriale 
cohesie, in de verwezenlijking van 
Europese doelstellingen via het beginsel 
van gedeelde verantwoordelijkheid en 
gedeeld beheer van middelen (multilevel 
governance) een groot voordeel van het 
cohesiebeleid en beschouwt dit als een 
meerwaarde op zich en als een erkenning 
van het belang van regionale autoriteiten 
bij het proces van de uitwerking en de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid; 
pleit voor een verdere versterking van dit 
partnerschapsbeginsel;

Or. pt

Amendement 80
Andrey Kovatchev
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. ziet in de verwezenlijking van Europese 
doelstellingen via het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld 
beheer van middelen (multilevel 
governance) een groot voordeel van het 
cohesiebeleid en beschouwt dit als een 
meerwaarde op zich; pleit voor een verdere 
versterking van dit partnerschapsbeginsel;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. bg

Amendement 81
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. ziet in de verwezenlijking van Europese 
doelstellingen via het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld 
beheer van middelen (multilevel 
governance) een groot voordeel van het 
cohesiebeleid en beschouwt dit als een 
meerwaarde op zich; pleit voor een verdere 
versterking van dit partnerschapsbeginsel;

3. ziet in de verwezenlijking van Europese 
doelstellingen via het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld 
beheer van middelen (multilevel 
governance) een groot voordeel van het 
cohesiebeleid en beschouwt dit als een 
meerwaarde op zich; pleit voor een verdere 
versterking van dit partnerschapsbeginsel 
en de politieke besprekingen in de Raad 
en het Parlement, ter stimulering van de 
transparantie, het algehele 
verantwoordelijkheidsbesef en de 
beoordeling van de effecten van het 
cohesiebeleid;

Or. fr

Amendement 82
Derek Vaughan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. ziet in de verwezenlijking van Europese 
doelstellingen via het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld 
beheer van middelen (multilevel 
governance) een groot voordeel van het 
cohesiebeleid en beschouwt dit als een 
meerwaarde op zich; pleit voor een verdere 
versterking van dit partnerschapsbeginsel;

3. ziet in de verwezenlijking van Europese 
doelstellingen via het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld 
beheer van middelen (multilevel 
governance) een groot voordeel van het 
cohesiebeleid en beschouwt dit als een 
meerwaarde op zich; pleit voor een verdere 
versterking van dit partnerschapsbeginsel;
meent dat de nieuwe regels de lidstaten 
moeten verplichten lokale en regionale 
bestuurslagen op structurele en 
systematische wijze te betrekken bij de 
planning, besluitvorming, 
tenuitvoerlegging, controle en evaluatie;

Or. en

Amendement 83
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. ziet in de verwezenlijking van Europese 
doelstellingen via het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld 
beheer van middelen (multilevel 
governance) een groot voordeel van het 
cohesiebeleid en beschouwt dit als een 
meerwaarde op zich; pleit voor een verdere 
versterking van dit partnerschapsbeginsel;

3. ziet in de verwezenlijking van Europese 
doelstellingen via het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld 
beheer van middelen (multilevel 
governance) een groot voordeel van het 
cohesiebeleid en beschouwt dit als een 
meerwaarde op zich; pleit voor een verdere 
versterking van dit partnerschapsbeginsel;
is van mening dat lokale en regionale 
autoriteiten bij de herziene verordening 
moet worden toegestaan deel te nemen 
aan het proces van besluitvorming, 
uitvoering, controle en evaluatie;

Or. en
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Amendement 84
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept dat 
gendermainstreaming een horizontaal 
beginsel van alle structuurfondsen en 
investeringen is, zodat de implementatie 
ervan een voorwaarde vormt voor 
toekomstige steunverlening en moet 
worden vastgelegd in de 
programmadocumenten;

Or. en

Amendement 85
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de regionale 
ongelijkheden over de hele linie weliswaar 
kleiner zijn geworden, maar dat er nog 
steeds grote – in sommige lidstaten zelfs 
steeds grotere – onevenwichtigheden 
bestaan en dat het cohesiebeleid zich 
daarom moet blijven richten op het 
wegnemen van regionale verschillen in 
ontwikkeling;

4. benadrukt dat de regionale 
ongelijkheden over de hele linie weliswaar 
kleiner zijn geworden, maar dat er nog 
steeds grote – in sommige lidstaten, ten 
gevolge van de economische en financiële 
crisis, zelfs steeds grotere –
onevenwichtigheden bestaan en dat het 
cohesiebeleid zich daarom moet blijven 
richten op het wegwerken van regionale 
verschillen in convergentie en 
ontwikkeling en uitgebreid moet worden 
naar alle gebieden van de Unie en met de 
nodige flexibiliteit moet worden toegepast 
om zo goed mogelijk aan te sluiten op de 
sociaaleconomische situatie in elk van die 
gebieden;
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Or. es

Amendement 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de regionale 
ongelijkheden over de hele linie weliswaar 
kleiner zijn geworden, maar dat er nog 
steeds grote – in sommige lidstaten zelfs 
steeds grotere – onevenwichtigheden 
bestaan en dat het cohesiebeleid zich 
daarom moet blijven richten op het
wegnemen van regionale verschillen in 
ontwikkeling;

4. benadrukt dat de regionale 
ongelijkheden over de hele linie weliswaar 
kleiner zijn geworden, maar dat er nog 
steeds grote – in sommige lidstaten zelfs 
steeds grotere – onevenwichtigheden 
bestaan en dat het cohesiebeleid zich 
daarom moet blijven richten op het 
verminderen van regionale verschillen in 
ontwikkeling en op geïntegreerde 
duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de regionale 
ongelijkheden over de hele linie weliswaar 
kleiner zijn geworden, maar dat er nog 
steeds grote – in sommige lidstaten zelfs 
steeds grotere – onevenwichtigheden 
bestaan en dat het cohesiebeleid zich 
daarom moet blijven richten op het 
wegnemen van regionale verschillen in 
ontwikkeling;

4. benadrukt dat de regionale 
ongelijkheden over de hele linie weliswaar 
kleiner zijn geworden, maar dat er nog 
steeds grote – in sommige lidstaten zelfs 
steeds grotere – onevenwichtigheden 
bestaan en dat het cohesiebeleid zich 
daarom moet blijven richten op het 
verkleinen van de ongelijkheid en het tot 
stand brengen van een harmonieuze 
ontwikkeling voor alle Europese regio's;

Or. fr
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Amendement 88
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de regionale 
ongelijkheden over de hele linie weliswaar 
kleiner zijn geworden, maar dat er nog 
steeds grote – in sommige lidstaten zelfs 
steeds grotere – onevenwichtigheden 
bestaan en dat het cohesiebeleid zich 
daarom moet blijven richten op het 
wegnemen van regionale verschillen in 
ontwikkeling;

4. benadrukt dat de regionale 
ongelijkheden over de hele linie weliswaar 
kleiner zijn geworden, maar dat er nog 
steeds grote – in sommige lidstaten zelfs 
steeds grotere – onevenwichtigheden 
bestaan en dat het cohesiebeleid zich 
daarom moet blijven richten op het 
wegnemen van regionale verschillen in 
ontwikkeling en op het bevorderen van het 
ontwikkelingspotentieel van de Europese 
regio's, om op deze manier bij te dragen 
aan de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie, in het kader van de 
doelstellingen van economische, sociale 
en territoriale cohesie.

Or. pt

Amendement 89
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de regionale 
ongelijkheden over de hele linie weliswaar 
kleiner zijn geworden, maar dat er nog 
steeds grote – in sommige lidstaten zelfs 
steeds grotere – onevenwichtigheden 
bestaan en dat het cohesiebeleid zich 
daarom moet blijven richten op het 
wegnemen van regionale verschillen in 
ontwikkeling;

4. benadrukt dat de regionale 
ongelijkheden over de hele linie weliswaar 
kleiner zijn geworden, maar dat er nog 
steeds grote – in sommige lidstaten zelfs 
steeds grotere – onevenwichtigheden 
bestaan en dat het cohesiebeleid zich 
daarom moet blijven richten op het 
wegnemen van regionale verschillen in 
ontwikkeling, ongeacht in welke lidstaten 
zij zich voordoen;
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Or. en

Amendement 90
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de regionale 
ongelijkheden over de hele linie weliswaar 
kleiner zijn geworden, maar dat er nog 
steeds grote – in sommige lidstaten zelfs 
steeds grotere – onevenwichtigheden 
bestaan en dat het cohesiebeleid zich 
daarom moet blijven richten op het 
wegnemen van regionale verschillen in 
ontwikkeling;

4. benadrukt dat de regionale 
ongelijkheden over de hele linie weliswaar 
kleiner zijn geworden, maar dat er nog 
steeds grote – tussen/in sommige lidstaten 
zelfs steeds grotere – onevenwichtigheden 
bestaan en dat het cohesiebeleid zich 
daarom moet blijven richten op het 
wegnemen van regionale verschillen in 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 91
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of 
natuurlijke omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 
verleden – om handhaving van prioritaire 
steun voor de in het Verdrag van Lissabon 
genoemde minder ontwikkelde regio's
(ultraperifere regio's, zeer dunbevolkte 
regio's in het hoge noorden en eiland-, 
berg- of grensregio's);

5. erkent de speciale behoeften van 
bepaalde regio's die voortvloeien uit hun 
geodemografische situatie; verzoekt 
daarom om, in het kader van de 
strategische prioriteiten, bijzondere 
aandacht te besteden aan eiland- en 
bergregio's en aan zeer dunbevolkte 
regio's; verzoekt tevens om een studie uit 
te voeren naar het behoud of het invoeren 
van bepaalde preferenties voor 
ultraperifere regio's en regio's met land- of 
zeegrenzen;

Or. es
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Amendement 92
Maurice Ponga, Alain Cadec, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of 
natuurlijke omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 
verleden – om handhaving van prioritaire 
steun voor de in het Verdrag van Lissabon 
genoemde minder ontwikkelde regio's 
(ultraperifere regio's, zeer dunbevolkte 
regio's in het hoge noorden en eiland-, 
berg- of grensregio's);

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of 
demografische omstandigheden of 
specifieke beperkingen bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 
verleden – om handhaving van prioritaire 
steun voor de in het Verdrag van Lissabon 
genoemde minder ontwikkelde regio's 
(ultraperifere regio's, zeer dunbevolkte 
regio's in het hoge noorden en eiland-, 
berg- of grensregio's) en met name van de 
specifieke aanvullende steun voor 
ultraperifere regio's in het kader van het 
EFRO;

Or. fr

Amendement 93
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 
verleden – om handhaving van prioritaire 
steun voor de in het Verdrag van Lissabon 
genoemde minder ontwikkelde regio's 
(ultraperifere regio's, zeer dunbevolkte 
regio's in het hoge noorden en eiland-, 
berg- of grensregio's);

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; houdt er rekening mee dat 
onder andere de dunbevolkte noordelijke 
regio's lijden onder permanente nadelige 
omstandigheden, zoals een lage 
bevolkingsdichtheid, lange afstanden en 
noordelijke omstandigheden; verzoekt –
net als in het verleden – om handhaving 
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van prioritaire steun voor de in het Verdrag 
van Lissabon genoemde minder 
ontwikkelde regio's (ultraperifere regio's, 
zeer dunbevolkte regio's in het hoge 
noorden en eiland-, berg- of grensregio's);

Or. fi

Amendement 94
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 
verleden – om handhaving van prioritaire 
steun voor de in het Verdrag van Lissabon 
genoemde minder ontwikkelde regio's 
(ultraperifere regio's, zeer dunbevolkte 
regio's in het hoge noorden en eiland-, 
berg- of grensregio's);

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 
verleden – om handhaving van prioritaire 
steun voor de in het Verdrag van Lissabon 
genoemde minder ontwikkelde regio's 
(ultraperifere regio's, zeer dunbevolkte 
regio's in het hoge noorden en eiland-, 
berg- of grensregio's) via gunstigere 
voorwaarden voor investeringen in deze 
regio´s door middel van ofwel directe 
steun of belastingvrijstellingen; 

Or. el

Amendement 95
Czesław Adam Siekierski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 

5. erkent de speciale behoeften van 
bepaalde regio's, zoals afgelegen 
plattelandsgebieden, die op grond van hun 
ligging of natuurlijke omstandigheden 
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verleden – om handhaving van prioritaire 
steun voor de in het Verdrag van Lissabon 
genoemde minder ontwikkelde regio's 
(ultraperifere regio's, zeer dunbevolkte 
regio's in het hoge noorden en eiland-, 
berg- of grensregio's);

bijzonder zijn achtergesteld; verzoekt – net 
als in het verleden – om handhaving van 
prioritaire steun voor de in het Verdrag van 
Lissabon genoemde minder ontwikkelde 
regio's (ultraperifere regio's, zeer 
dunbevolkte regio's in het hoge noorden en 
eiland-, berg- of grensregio's); is van 
mening dat deze steun de mogelijkheid 
biedt om de economische ontwikkeling 
van bijzonder achtergestelde gebieden te 
bevorderen door een correct gebruik en 
een passende ondersteuning van het 
endogene potentieel van 
plattelandsgebieden, onder meer van hun 
ecologische en culturele troeven;

Or. pl

Amendement 96
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 
verleden – om handhaving van prioritaire 
steun voor de in het Verdrag van Lissabon 
genoemde minder ontwikkelde regio's 
(ultraperifere regio's, zeer dunbevolkte 
regio's in het hoge noorden en eiland-, 
berg- of grensregio's);

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld, met bijzondere aandacht 
voor de permanente handicaps maar ook 
voor de mogelijkheden van deze regio's; 
verzoekt – net als in het verleden – om 
handhaving van prioritaire steun voor de in 
het Verdrag van Lissabon genoemde 
minder ontwikkelde regio's (ultraperifere 
regio's, zeer dunbevolkte regio's in het 
hoge noorden en eiland-, berg- of 
grensregio's);

Or. pt

Amendement 97
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, Luís Paulo Alves, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc 
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Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 
verleden – om handhaving van prioritaire 
steun voor de in het Verdrag van Lissabon 
genoemde minder ontwikkelde regio's 
(ultraperifere regio's, zeer dunbevolkte 
regio's in het hoge noorden en eiland-, 
berg- of grensregio's);

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 
verleden – om handhaving van prioritaire 
steun voor de in artikel 349 en 174 van het
Verdrag van Lissabon genoemde minder 
ontwikkelde regio's (ultraperifere regio's, 
zeer dunbevolkte regio's in het hoge 
noorden en eiland-, berg- of grensregio's);

Or. fr

Amendement 98
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 
verleden – om handhaving van prioritaire 
steun voor de in het Verdrag van Lissabon 
genoemde minder ontwikkelde regio's 
(ultraperifere regio's, zeer dunbevolkte 
regio's in het hoge noorden en eiland-, 
berg- of grensregio's);

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 
verleden – om handhaving van prioritaire 
steun en buitengewone financiering uit de 
begroting voor de in het Verdrag van 
Lissabon genoemde minder ontwikkelde 
regio's (ultraperifere regio's, zeer 
dunbevolkte regio's in het hoge noorden en 
eiland-, berg- of grensregio's);

Or. fi

Amendement 99
Oldřich Vlasák
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 
verleden – om handhaving van prioritaire 
steun voor de in het Verdrag van Lissabon 
genoemde minder ontwikkelde regio's 
(ultraperifere regio's, zeer dunbevolkte 
regio's in het hoge noorden en eiland-, 
berg- of grensregio's);

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 
verleden – om handhaving van prioritaire 
steun voor de in het Verdrag van Lissabon 
genoemde minder ontwikkelde regio's 
(ultraperifere regio's, zeer dunbevolkte 
regio's in het hoge noorden en eiland-, 
berg- of grensregio's) indien dergelijke 
steun doeltreffend is en Europese 
toegevoegde waarde oplevert;

Or. cs

Amendement 100
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 
verleden – om handhaving van prioritaire 
steun voor de in het Verdrag van Lissabon 
genoemde minder ontwikkelde regio's 
(ultraperifere regio's, zeer dunbevolkte
regio's in het hoge noorden en eiland-, 
berg- of grensregio's);

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt de lidstaten – net 
als in het verleden – om handhaving van 
prioritaire steun voor de in het Verdrag van 
Lissabon genoemde minder ontwikkelde 
regio's (onder meer ultraperifere regio's, 
regio's in het hoge noorden, zeer 
dunbevolkte regio's en eiland-, berg- of 
grensregio's);

Or. en

Amendement 101
Elisabeth Schroedter
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 
verleden – om handhaving van prioritaire 
steun voor de in het Verdrag van Lissabon 
genoemde minder ontwikkelde regio's 
(ultraperifere regio's, zeer dunbevolkte 
regio's in het hoge noorden en eiland-, 
berg- of grensregio's);

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 
verleden – om handhaving van prioritaire 
steun voor de in het Verdrag van Lissabon 
genoemde minder ontwikkelde regio's 
(zeer dunbevolkte regio's in het hoge 
noorden en eiland-, berg- of grensregio's);

Or. en

Amendement 102
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt – net als in het 
verleden – om handhaving van prioritaire 
steun voor de in het Verdrag van Lissabon 
genoemde minder ontwikkelde regio's 
(ultraperifere regio's, zeer dunbevolkte 
regio's in het hoge noorden en eiland-, 
berg- of grensregio's);

5. erkent de speciale behoeften van regio's 
die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn 
achtergesteld; verzoekt de lidstaten – net 
als in het verleden – om handhaving van 
prioritaire steun voor de in het Verdrag van 
Lissabon genoemde minder ontwikkelde 
regio's (ultraperifere regio's, zeer 
dunbevolkte regio's in het hoge noorden en 
eiland-, berg- of grensregio's);

Or. en

Amendement 103
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. erkent de bijzondere status van de 
ultraperifere regio's, waarvan de 
structurele sociale en economische 
situatie wordt bemoeilijkt door de grote 
afstand, het insulaire karakter, de kleine 
oppervlakte, een moeilijk reliëf en klimaat 
en een economische afhankelijkheid van 
enkele producten, zoals omschreven in het 
Verdrag;

Or. en

Amendement 104
Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt de specifieke uitdagingen 
van grotere stedelijke centra wat betreft de 
complexiteit van hun sociale, 
economische en milieutaken;

Or. de

Amendement 105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. erkent de specifieke behoeften van 
regio's die op grond van demografische 
veranderingen in bijzondere mate in hun 
ontwikkeling worden belemmerd; verzoekt 
andermaal om handhaving van prioritaire 
steun voor dergelijke regio's;
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Or. en

Amendement 106
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen 
het hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen 
van de EU 2020-strategie;

6. benadrukt dat het cohesiebeleid een 
essentiële bijdrage levert aan de 
economische en sociale ontwikkeling van 
de Gemeenschap hetgeen helpt om haar 
internationale concurrentievermogen op 
peil kan houden, aangezien dit beleid de 
ontwikkeling van alle regio's stimuleert; 
herinnert er daarom ook aan dat een 
betere coördinatie met de andere 
communautaire beleidsterreinen moet 
worden aangemoedigd; is van mening dat 
het cohesiebeleid zich moet richten op alle 
regio's;

Or. fr

Amendement 107
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen 
het hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen
van de EU 2020-strategie;

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
uitdagingen van de dubbele crisis – de 
economische crisis en de klimaatcrisis –
alleen het hoofd kan bieden als in alle 
regio's van de EU voor economische, 
sociale en territoriale cohesie wordt 
gezorgd; benadrukt dat het cohesiebeleid 
de ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's moet benutten en alleen op die 
manier een significante bijdrage kan 
leveren tot de verwezenlijking van de EU 
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2020-strategie;

Or. en

Amendement 108
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen 
van de EU 2020-strategie;

6. benadrukt dat de Unie in de 
internationale concurrentiestrijd alleen kan 
blijven meedingen als het cohesiebeleid 
voldoende flexibel is, zodat alle regio's het 
kunnen benutten voor de toepassing van 
de Europa 2020-strategie, in 
overeenstemming met hun eigen 
endogene behoeften, zodat zij hun 
ontwikkelingspotentieel ten volle kunnen 
benutten;

Or. es

Amendement 109
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen 
van de EU 2020-strategie;

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen 
van de EU 2020-strategie; is van mening 
dat het cohesiebeleid niet ondergeschikt is 
aan de Europa 2020-strategie, aangezien 
het in ruime mate bijdraagt aan het 
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behalen van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie; is van mening dat 
een deugdelijk autonoom cohesiebeleid 
voorwaarde is voor een geslaagd 
gemeenschappelijk optreden van de EU 
aangezien het bijdraagt aan de 
vermindering van ongelijkheden op 
nationaal en plaatselijk niveau en het 
mogelijk maakt strategische doelen en 
plaatselijke behoeften in het veld te 
consolideren; benadrukt dat het 
cohesiebeleid met zijn horizontale 
karakter bijdraagt aan alle doelstellingen 
van Europa 2020;

Or. en

Amendement 110
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen 
van de EU 2020-strategie;

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen 
van de EU 2020-strategie; onderstreept in 
dit verband dat middelen uit de 
structuurfondsen via een brede 
territoriale benadering tevens doelgericht 
moeten worden gebruikt om ook in 
sterkere regio's tekortkomingen weg te 
werken en potentiële tekortkomingen 
tegen te gaan;

Or. de

Amendement 111
Petru Constantin Luhan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen 
van de EU 2020-strategie;

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen 
van de EU 2020-strategie; om dit te 
realiseren is het nodig om alle vormen 
van infrastructuur – transport, sociaal, 
onderwijs, gezondheidszorg of milieu –in 
alle regio's van de lidstaten op 
vergelijkbaar niveau te brengen, 
aangezien het cohesiebeleid de 
gelegenheid is voor een dergelijke 
ontwikkeling;

Or. ro

Amendement 112
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen 
van de EU 2020-strategie;

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen 
van de EU 2020-strategie; vraagt daarom 
dat het cohesiebeleid zich in de toekomst 
blijft richten op alle Europese regio's;

Or. fr

Amendement 113
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Czesław Adam Siekierski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen 
van de EU 2020-strategie;

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen 
van de EU 2020-strategie; beschouwt het 
endogene potentieel van 
plattelandsgebieden in dit verband als een 
kans voor de verdere ontwikkeling van 
deze gebieden en is van mening dat dit 
niet alleen geldt voor gebieden in de buurt
van agglomeraties en grote steden;

Or. pl

Amendement 114
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen 
van de EU 2020-strategie;

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen 
van de EU 2020-strategie; is van mening 
dat er een effectief bewakingssysteem 
moet worden gecreëerd voor de 
coördinatie van de EU 2020-strategie en 
het cohesiebeleid;

Or. fi
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Amendement 115
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen 
van de EU 2020-strategie;

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de in het kader
van de EU 2020-strategie in kaart 
gebrachte knelpunten;

Or. en

Amendement 116
Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen 
van de EU 2020-strategie;

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's en steden kan benutten voor de 
uitdagingen van de EU 2020-strategie;

Or. en

Amendement 117
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's kan benutten voor de uitdagingen 
van de EU 2020-strategie;

6. benadrukt dat de Gemeenschap de 
internationale concurrentiestrijd alleen het 
hoofd kan blijven bieden als het 
cohesiebeleid de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle 
regio's en steden kan benutten voor de 
uitdagingen van de EU 2020-strategie;

Or. en

Amendement 118
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt echter dat het 
cohesiebeleid meer is dan een 
uitvoeringsinstrument voor de EU 2020-
strategie; is van mening dat een blijvende 
focus op de kernbeginselen van het 
cohesiebeleid toegevoegde waarde heeft 
aangezien EU-2020-strategie hierdoor 
duurzame resultaten oplevert;

Or. en

Amendement 119
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het cohesiebeleid aandacht 
moet blijven schenken aan de regionale 
samenhang ("territoriale cohesie") en 
onderstreept dat het Verdrag van Lissabon 

7. benadrukt dat het cohesiebeleid aandacht 
moet blijven schenken aan het bevorderen 
van een evenwichtige ontwikkeling in heel 
de Unie en onderstreept dat het Verdrag 
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de doelstellingen van economische en 
sociale samenhang heeft toegevoegd aan de 
"territoriale samenhang"; constateert dat 
deze doelstelling onlosmakelijk verbonden 
is met de uitdagingen van economische en 
sociale cohesie;

van Lissabon de doelstellingen van 
economische en sociale samenhang heeft 
toegevoegd aan de "territoriale 
samenhang";

Or. es

Amendement 120
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het cohesiebeleid aandacht 
moet blijven schenken aan de regionale 
samenhang ("territoriale cohesie") en 
onderstreept dat het Verdrag van Lissabon 
de doelstellingen van economische en 
sociale samenhang heeft toegevoegd aan de 
"territoriale samenhang"; constateert dat 
deze doelstelling onlosmakelijk verbonden 
is met de uitdagingen van economische en 
sociale cohesie;

7. benadrukt dat het cohesiebeleid aandacht 
moet blijven schenken aan de regionale 
samenhang ("territoriale cohesie") en 
onderstreept dat het Verdrag van Lissabon 
de doelstellingen van economische en 
sociale samenhang heeft toegevoegd aan de 
"territoriale samenhang"; constateert dat 
deze doelstelling onlosmakelijk verbonden 
is met de uitdagingen van economische en 
sociale cohesie; onderstreept ten slotte dat 
"territoriale cohesie" zich voortaan ook 
op infraregionaal niveau afspeelt, met 
name binnen stedelijke gebieden 
(stadswijken met moeilijkheden, 
onvoldoende beheerste stedelijke 
expansie), zelfs in gebieden die als rijk 
worden beschouwd;

Or. fr

Amendement 121
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het cohesiebeleid aandacht 
moet blijven schenken aan de regionale 
samenhang ("territoriale cohesie") en 
onderstreept dat het Verdrag van Lissabon 
de doelstellingen van economische en 
sociale samenhang heeft toegevoegd aan de 
"territoriale samenhang"; constateert dat 
deze doelstelling onlosmakelijk verbonden 
is met de uitdagingen van economische en 
sociale cohesie.

7. benadrukt dat het cohesiebeleid aandacht 
moet blijven schenken aan de regionale 
samenhang ("territoriale cohesie") en 
onderstreept dat het Verdrag van Lissabon 
de doelstellingen van economische en 
sociale samenhang heeft toegevoegd aan de 
"territoriale samenhang"; constateert dat 
deze doelstelling onlosmakelijk verbonden 
is met de uitdagingen van economische en 
sociale cohesie en onderstreept het nut 
van het feit dat de regionale 
partnerschappen besluiten nemen over 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling en het Europees Sociaal 
Fonds;

Or. sv

Amendement 122
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het cohesiebeleid aandacht 
moet blijven schenken aan de regionale 
samenhang ("territoriale cohesie") en 
onderstreept dat het Verdrag van Lissabon 
de doelstellingen van economische en 
sociale samenhang heeft toegevoegd aan de 
"territoriale samenhang"; constateert dat 
deze doelstelling onlosmakelijk verbonden 
is met de uitdagingen van economische en 
sociale cohesie;

7. benadrukt dat het cohesiebeleid aandacht 
moet blijven schenken aan de territoriale 
cohesie en onderstreept dat het Verdrag 
van Lissabon de doelstellingen van 
economische en sociale samenhang heeft 
toegevoegd aan de "territoriale 
samenhang"; constateert dat deze
doelstelling onlosmakelijk verbonden is 
met de uitdagingen van economische en 
sociale cohesie en de Europese 
toegevoegde waarde van het cohesiebeleid 
vergroot;

Or. en
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Amendement 123
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het cohesiebeleid aandacht 
moet blijven schenken aan de regionale 
samenhang ("territoriale cohesie") en 
onderstreept dat het Verdrag van Lissabon 
de doelstellingen van economische en 
sociale samenhang heeft toegevoegd aan de 
"territoriale samenhang"; constateert dat 
deze doelstelling onlosmakelijk verbonden 
is met de uitdagingen van economische en 
sociale cohesie;

7. benadrukt dat het cohesiebeleid aandacht 
moet blijven schenken aan de regionale en 
infraregionale samenhang ("territoriale 
cohesie"); onderstreept dat het Verdrag van 
Lissabon de doelstellingen van 
economische en sociale samenhang heeft 
toegevoegd aan de "territoriale 
samenhang"; constateert dat deze 
doelstelling onlosmakelijk verbonden is 
met de uitdagingen van economische en 
sociale cohesie;

Or. fr

Amendement 124
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het cohesiebeleid aandacht 
moet blijven schenken aan de regionale 
samenhang ("territoriale cohesie") en 
onderstreept dat het Verdrag van Lissabon 
de doelstellingen van economische en 
sociale samenhang heeft toegevoegd aan de 
"territoriale samenhang"; constateert dat 
deze doelstelling onlosmakelijk verbonden 
is met de uitdagingen van economische en 
sociale cohesie;

7. benadrukt dat het cohesiebeleid aandacht 
moet blijven schenken aan de regionale en 
territoriale cohesie en onderstreept dat het 
Verdrag van Lissabon de doelstellingen 
van economische en sociale samenhang 
heeft toegevoegd aan de "territoriale 
samenhang"; constateert dat deze 
doelstelling onlosmakelijk verbonden is 
met de uitdagingen van economische en 
sociale cohesie;

Or. en
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Amendement 125
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst op de noodzaak van een meer 
geterritorialiseerde en geïntegreerde 
aanpak om het ontwikkelingspotentieel op 
subregionaal en lokaal niveau te 
ontplooien, voor meer synergie te zorgen 
en aandacht te besteden aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen; pleit 
voor een gemeenschappelijk kader voor 
lokale benaderingen inzake ontwikkeling 
dat voor een onderlinge aanvulling van 
financieringsmogelijkheden zorgt door 
lokale actiegroepen in staat te stellen 
middelen uit verschillende fondsen met 
een territoriaal oogmerk te ontvangen en 
door beter gebruik te maken van globale 
subsidies;

Or. en

Amendement 126
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
rol weggelegd als doeltreffend instrument 
om de samenwerking tussen de leden van 
de macroregio op de gebieden waarop zij 
van toepassing zijn, te versterken en is van 
mening dat zij de samenwerking tussen de 
verschillende bestuursniveaus kunnen 
verbeteren, waarbij ook de politieke 
doelstellingen van de Unie, in 
overeenstemming met de Europa 2020-
strategie, worden toegepast; ziet 
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mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

Or. es

Amendement 127
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8.ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming,
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

8. roept de Commissie op om gebruik te 
maken van macroregionale strategieën als 
een van de belangrijkste instrumenten 
voor supraregionale samenwerking op het 
gebied van milieubescherming; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

Or. pl

Amendement 128
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. ziet voor macroregionale strategieën 
een grote kans het supraregionale 
potentieel beter te benutten en 
landschappelijke en natuurlijke
uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied 
van milieubescherming, gezamenlijk aan te 
gaan; ziet mogelijkheden om de EU-
structuurfondsen door een betere 

8. roept de lidstaten op om meer aandacht 
te besteden aan macroregionale 
strategieën, omdat dat de mogelijkheid 
biedt het supraregionale potentieel beter te 
benutten en de uitdagingen die zich in een 
bepaalde regio voordoen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
optimaal aan te gaan; ziet mogelijkheden 
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coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

om de EU-structuurfondsen door een 
betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden en door versterking 
van de langetermijnplanning op 
grensoverschrijdend en interregionaal 
niveau, doelgerichter in te zetten;

Or. lt

Amendement 129
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming,
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en gezamenlijke
uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied 
van milieubescherming, gezamenlijk aan te 
gaan, om zo voor een efficiëntere, 
evenwichtigere en duurzamere 
ontwikkeling te zorgen; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

Or. en

Amendement 130
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
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het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan, mits zij de 
regionale autoriteiten betrekken in de 
wijze van bestuur en hun een concrete rol 
geven in met name het beheer van 
programma's; ziet mogelijkheden om de 
EU-structuurfondsen door een betere 
coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten; is van mening dat de 
macroregionale benadering, waarvoor 
geen aanvullende middelen nodig zijn, 
aangewend kan worden in het kader van 
versterking van de banden tussen 
cohesiebeleid en nabuurschapsbeleid;

Or. fr

Amendement 131
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten; merkt voorts op dat lokale 
ontwikkelingsplannen wel eens de meest 
doeltreffende methode kunnen zijn om de 
doelstellingen van het cohesiebeleid te 
verwezenlijken, door middel van een 
geïntegreerde ontwikkeling van op een 
bottom-upbenadering gebaseerde 
projecten op infraregionaal niveau;

Or. en
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Amendement 132
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten; voor deze strategieën mogen echter 
geen nieuwe instrumenten, financiële 
middelen of uitvoeringsstructuren worden 
gecreëerd;

Or. de

Amendement 133
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten; financiële ondersteuning van de 
doelstellingen op macroregionaal niveau 
moet echter de financiële steun aan de 
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regio's voor kleine ontwikkelingsprojecten 
niet negatief beïnvloeden;

Or. ro

Amendement 134
László Surján, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming en 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, gezamenlijk aan te gaan; wijst 
erop dat territoriale 
samenwerkingsprogramma's nauwer 
dienen te worden afgestemd op de 
territoriale strategieën, zoals die in goed 
gezamenlijk overleg worden uitgestippeld 
door de regionale actoren; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

Or. en

Amendement 135
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
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natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan, mits zij de 
regionale autoriteiten betrekken in het 
bestuur en hun een concrete rol geven in 
met name het beheer van programma's; 
ziet mogelijkheden om de EU-
structuurfondsen door een betere 
coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

Or. fr

Amendement 136
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten.

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten; onderstreept dat ook het 
commitment van de lidstaten cruciaal is 
voor een succesvolle tenuitvoerlegging 
van macroregionale strategieën;

Or. sv

Amendement 137
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten, zonder dat daar een verhoging van 
de middelen bestemd voor de gebieden 
voor samenwerking tussen de regio's 
tegenover staat;

Or. es

Amendement 138
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming maar 
ook bij de benutting van de hulpbronnen 
en het ontwikkelingspotentieel, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

Or. el

Amendement 139
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Markus Pieper, Jan 
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Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel op 
doeltreffende wijze te benutten en 
uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied 
van milieubescherming, gezamenlijk aan te 
gaan; ziet mogelijkheden om de EU-
structuurfondsen door een betere 
coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

Or. fr

Amendement 140
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supraregionale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen 
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

8. ziet voor macroregionale strategieën een 
grote kans het supranationale potentieel 
beter te benutten en landschappelijke en 
natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieubescherming, 
gezamenlijk aan te gaan; ziet 
mogelijkheden om de EU-structuurfondsen
door een betere coördinatie van bestaande 
subsidiemogelijkheden doelgerichter in te 
zetten;

Or. en

Amendement 141
Luís Paulo Alves



PE462.896v01-00 76/156 AM\865029NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept echter de noodzaak er 
zorg voor te dragen dat de ontwikkeling 
van de regio's niet de dupe worden van 
sancties als de lidstaten hun macro-
economische en financiële doelstellingen 
niet halen, aangezien het beleid op die 
terreinen van essentieel belang is voor het 
terugdringen van de ongelijkheden tussen 
de Europese regio's en deze ongelijkheden 
door eventuele sancties, waar de regio's 
vaak niet verantwoordelijk voor zijn, 
alleen maar verder versterkt zouden 
worden; 

Or. pt

Amendement 142
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren 
voor functionele geografische eenheden
zoals metropolitane gebieden, zeebekkens 
of rivieren; is van mening dat hier vooral 
een politieke (maar ook democratische) 
instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

9. is van mening dat zijn eigen 
operationele programma's op basis van 
functionele gebieden (zoals metropolitane 
gebieden, zeebekkens, berggebieden of 
rivierbekkens) extra voordeel kunnen 
leveren aan de communautaire 
maatregelen, vooral omdat deze bijdragen 
aan de realisatie van de territoriale 
cohesiedoelstelling; dergelijke 
programma's moeten evenwel ondersteund 
worden door de bevoegde regionale 
autoriteiten, die de uitvoering of de 
afstemming ervan op zich kunnen nemen;

Or. fr
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Amendement 143
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren 
voor functionele geografische eenheden 
zoals metropolitane gebieden, zeebekkens 
of rivieren; is van mening dat hier vooral 
een politieke (maar ook democratische) 
instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

9. verlangt een intensievere afstemming 
tussen macroregionale of natuurlijke 
strategieën op intergouvernementeel 
niveau;

Or. ro

Amendement 144
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, 
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren voor 
functionele geografische eenheden zoals 
metropolitane gebieden, zeebekkens of 
rivieren; is van mening dat hier vooral een 
politieke (maar ook democratische) 
instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

9. onderstreept dat zijn eigen operationele 
programma's, waaronder pluriregionale 
operationele programma's, extra voordeel 
kunnen opleveren door in te gaan op de 
gezamenlijke uitdagingen voor functionele 
gebieden zoals metropolitane gebieden, 
zeebekkens, rivieren of berggebieden; is 
van mening dat, volgens het 
partnerschapsbeginsel, de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
onderwerp is van een gedeelde 
verantwoordelijkheid die behouden moet 
blijven; verlangt een intensievere 
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afstemming tussen macroregionale of 
natuurlijke strategieën op 
intergouvernementeel niveau;

Or. fr

Amendement 145
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren
voor functionele geografische eenheden 
zoals metropolitane gebieden, zeebekkens 
of rivieren; is van mening dat hier vooral 
een politieke (maar ook democratische) 
instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

9. erkent dat specifieke operationele 
programma's voor functionele geografische 
eenheden zoals stedelijke gebieden, 
stedelijk-landelijke partnerschappen,
zeebekkens of rivieren extra voordeel 
opleveren; verlangt een intensievere 
coördinatie van macroregionale of 
natuurlijke strategieën tussen de betrokken 
lidstaten, de regio's en gemeenten;

Or. en

Amendement 146
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren voor 
functionele geografische eenheden zoals 
metropolitane gebieden, zeebekkens of 
rivieren; is van mening dat hier vooral een 
politieke (maar ook democratische) 

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren voor 
functionele geografische eenheden zoals 
metropolitane gebieden, zeebekkens of 
rivieren, aangezien zij het risico lopen met 
andere samenwerkingsinitiatieven of 
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instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

bestaande structuren te overlappen;

Or. es

Amendement 147
Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren
voor functionele geografische eenheden 
zoals metropolitane gebieden, zeebekkens 
of rivieren; is van mening dat hier vooral
een politieke (maar ook democratische) 
instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau; 

9. betwijfelt of specifieke operationele 
programma's voor functionele geografische 
eenheden zoals metropolitane gebieden, 
zeebekkens of rivieren extra voordeel 
opleveren indien een politieke (maar ook 
democratische) instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt een intensievere 
afstemming tussen macroregionale of 
natuurlijke strategieën op 
intergouvernementeel niveau en verlangt 
dat in de nationale operationele 
programma's de nodige aandacht aan 
deze functionele geografische eenheden 
wordt besteed teneinde het gebruik van 
EU-steun voor interregionale 
ontwikkelingsprogramma's te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 148
Derek Vaughan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren
voor functionele geografische eenheden 
zoals metropolitane gebieden, zeebekkens 
of rivieren; is van mening dat hier vooral 
een politieke (maar ook democratische) 
instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

9. vraagt zich af of specifieke operationele 
programma's voor functionele geografische 
eenheden zoals samenwerkingsverbanden 
van gemeenten, metropolitane gebieden, 
zeebekkens of rivieren extra voordeel 
opleveren; is van mening dat dit een optie 
moet zijn in programma's met politieke 
(maar ook democratische) instanties met 
voldoende verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging ervan; is van mening dat 
aan deze uitvoeringsoptie de voorkeur 
moet worden gegeven in regio's waar een 
uitvoering op subregionaal niveau 
meerwaarde oplevert ten opzichte van 
nationale en regionale programma's; 
verlangt voorts een intensievere 
afstemming tussen macroregionale of 
natuurlijke strategieën op 
intergouvernementeel niveau;

Or. en

Amendement 149
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren
voor functionele geografische eenheden 
zoals metropolitane gebieden, zeebekkens 
of rivieren; is van mening dat hier vooral
een politieke (maar ook democratische) 
instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 

9. is van mening dat men zich kan 
afvragen of specifieke operationele 
programma's voor functionele geografische 
eenheden zoals samenwerkingsverbanden 
van gemeenten, metropolitane gebieden, 
zeebekkens of rivieren extra voordeel 
opleveren; is van mening dat dit een optie 
moet zijn in programma's in het kader 
waarvan partnerschappen worden 
gevormd door politieke (maar ook 
democratische) instanties met voldoende 
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macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging ervan; verlangt in plaats 
daarvan een intensievere afstemming 
tussen macroregionale of natuurlijke 
strategieën op intergouvernementeel 
niveau;

Or. en

Amendement 150
Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren voor 
functionele geografische eenheden zoals 
metropolitane gebieden, zeebekkens of 
rivieren; is van mening dat hier vooral een 
politieke (maar ook democratische) 
instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren voor 
functionele geografische eenheden zoals 
metropolitane gebieden, zeebekkens of 
rivieren; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

Or. bg

Amendement 151
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren voor 
functionele geografische eenheden zoals 

9. betwijfelt hevig of zijn eigen 
operationele programma's extra voordeel 
opleveren voor functionele geografische 
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metropolitane gebieden, zeebekkens of 
rivieren; is van mening dat hier vooral een 
politieke (maar ook democratische) 
instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau.

eenheden zoals metropolitane gebieden, 
zeebekkens of rivieren; is van mening dat 
hier vooral een politieke (maar ook 
democratische) instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt. Verschillende operationele 
programma's lopen zelfs het risico om 
intraregionale tegenstellingen te creëren. 
Steunmogelijkheden voor functionele 
geografische eenheden moeten in plaats 
daarvan worden geboden in het kader van 
het regionale programma waaronder de 
eenheid valt; verlangt in plaats daarvan 
een intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

Or. sv

Amendement 152
Manfred Weber, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren voor 
functionele geografische eenheden zoals 
metropolitane gebieden, zeebekkens of 
rivieren; is van mening dat hier vooral een 
politieke (maar ook democratische) 
instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren voor 
functionele geografische eenheden zoals 
metropolitane gebieden, zeebekkens of 
rivieren; is van mening dat hier vooral een 
politieke (maar ook democratische) 
instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau; pleit 
ervoor om bij grensoverschrijdende 
programma's de grensoverschrijdende 
groeperingen op basis van de EGTS-
verordening te betrekken bij de opstelling 
van de operationele programma's;
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Or. de

Amendement 153
Jan Olbrycht, Joachim Zeller, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren
voor functionele geografische eenheden 
zoals metropolitane gebieden, zeebekkens 
of rivieren; is van mening dat hier vooral 
een politieke (maar ook democratische) 
instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

9. betwijfelt of specifieke operationele 
programma's voor functionele geografische 
eenheden zoals zeebekkens of rivieren 
extra voordeel opleveren; is van mening 
dat hier vooral een politieke (maar ook 
democratische) instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

Or. en

Amendement 154
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren voor 
functionele geografische eenheden zoals 
metropolitane gebieden, zeebekkens of 
rivieren; is van mening dat hier vooral een 
politieke (maar ook democratische) 
instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren voor 
functionele geografische eenheden zoals 
zeebekkens of rivieren; is van mening dat 
hier vooral een politieke (maar ook 
democratische) instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
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intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

Or. it

Amendement 155
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren voor 
functionele geografische eenheden zoals 
metropolitane gebieden, zeebekkens of 
rivieren; is van mening dat hier vooral een 
politieke (maar ook democratische) 
instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren voor 
functionele geografische eenheden zoals 
zeebekkens of rivieren; is van mening dat 
hier vooral een politieke (maar ook 
democratische) instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

Or. cs

Amendement 156
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren voor 
functionele geografische eenheden zoals 
metropolitane gebieden, zeebekkens of 
rivieren; is van mening dat hier vooral een 
politieke (maar ook democratische) 

9. betwijfelt of zijn eigen operationele 
programma's extra voordeel opleveren voor 
functionele geografische eenheden zoals 
metropolitane gebieden, zeebekkens of 
rivieren; is van mening dat hier vooral een 
politieke (maar ook democratische) 
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instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke strategieën 
op intergouvernementeel niveau;

instantie met voldoende 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
ontbreekt; verlangt in plaats daarvan een 
intensievere afstemming tussen 
macroregionale of natuurlijke en 
economische strategieën op 
intergouvernementeel niveau;

Or. el

Amendement 157
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden;

10. wijst op de sleutelrol van de steden bij
de economische dynamiek van de regio's; 
verzoekt om steun voor modelconcepten en 
–projecten op basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en met name de 
plannen waarmee synergieën en 
verbindingen kunnen worden versterkt en 
uitgebreid tussen steden, randgebieden en 
het platteland;

Or. fr

Amendement 158
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
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basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden;

basis van geïntegreerde lokale 
ontwikkelingsplannen en om bevordering 
van een polycentrische ontwikkeling en
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden in het kader van de 
regionale strategie, en verzoekt erom 
rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van peri-urbane gebieden;
onderstreept dat sectoroverschrijdende 
lokale samenwerkingsverbanden van 
overheidsinstanties, het maatschappelijk 
middenveld en particuliere 
ondernemingen over de kennis en het 
potentieel beschikken om een 
geïntegreerde strategie voor lokale 
diensten, markten, banen en lokale 
oplossingen voor sociale insluiting te 
ontwikkelen en derhalve bij het beleid 
moeten worden betrokken;

Or. en

Amendement 159
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden;

10. wijst op de sleutelrol van de steden als 
motor van ontwikkeling voor het 
verwezenlijken van de economische, 
milieu- en sociale EU 2020-doelstellingen, 
waardoor het van essentieel belang is dat 
zij betrokken worden bij het uitwerken 
van het toekomstige cohesiebeleid; roept 
ertoe op de stedelijke dimensie van het 
cohesiebeleid van bij het begin, maar ook 
tijdens de toepassing ervan, te versterken
en verzoekt om steun voor modelconcepten 
en –projecten op basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden;
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Or. es

Amendement 160
László Surján

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden;

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden, om een win-win-
situatie te creëren voor steden en hun 
landelijke omgeving; acht grotere cohesie 
tussen stedelijke gebieden en het 
platteland van bijzonder belang als het 
erom gaat problemen van door 
achtergestelde gemeenschappen 
bewoonde gebieden aan te pakken;

Or. en

Amendement 161
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 

10. wijst op de sleutelrol van de steden en 
de regio's voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde plaatsgebaseerde
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
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en hun randgebieden; en hun randgebieden; onderstreept dat de 
grootste sociaaleconomische verschillen 
zich veelal binnen steden voordoen en dat 
ook in welvarende regio's steden met 
achterstandswijken en armoedekernen 
voorkomen;

Or. en

Amendement 162
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden;

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; geeft zijn 
aanmoediging aan de tijdens de vorige 
programmaperiode ontstane dynamiek 
voor de geïntegreerde stedelijke 
programma's en onderstreept het belang 
van de lopende proeven; verzoekt om 
steun voor modelconcepten en –projecten 
op basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden;

Or. fr

Amendement 163
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
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economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden;

economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen; roept de lidstaten 
op de dynamische invloed van de steden 
op het economische ontwikkelingsproces 
van de regio's en op de stimulering van de 
economie van het omringende platteland 
te erkennen, de benodigde middelen voor 
de realisatie van de noodzakelijke 
projecten in de steden en voorsteden te 
waarborgen en de mogelijkheid van 
speciale EU-maatregelen te overwegen; is 
van mening dat de verdere opwaardering 
van de relatie tussen de steden en het 
platteland noodzakelijk is;

Or. lt

Amendement 164
Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden;

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden; benadrukt dat de 
steden in hun sleutelrol een bijdrage 
kunnen leveren, als centrum of motor 
voor de groei van een bepaalde regio; 
tegelijkertijd is het noodzakelijk dat de 
dorpen deelnemen aan de geïntegreerde 
oplossingen voor die bepaalde functionele 
geografische eenheid via bevordering van 
partnerschappen en netwerken;
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Or. bg

Amendement 165
Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden;

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om 
voortzetting van de steun voor stedelijke 
gebieden in het kader van de 
hoofdprogramma's zoals die reeds is 
verleend in de huidige 
programmeringsperiode; pleit voor 
verplichte mainstreaming; verzoekt om
steun voor modelconcepten en –projecten 
op basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden;

Or. en

Amendement 166
Czesław Adam Siekierski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en plattelandsgebieden die hier 
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en hun randgebieden; functioneel mee verbonden zijn;

Or. pl

Amendement 167
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden;

10. wijst op de sleutelrol van de steden en 
de stedelijke gebieden voor het 
verwezenlijken van de economische, 
ecologische en sociale EU 2020-
doelstellingen; verzoekt om steun voor 
modelconcepten en –projecten op basis van 
geïntegreerde ontwikkelingsplannen en om 
de opwaardering van de relatie tussen 
steden en hun randgebieden in het kader 
van de regionale strategie;

Or. fr

Amendement 168
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden;

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden; benadrukt echter dat 
dit niet ten koste van het platteland mag 
gebeuren;
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Or. de

Amendement 169
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden;

10. wijst op de sleutelrol van steden en van 
hoofdsteden en hoofdstedelijke regio's 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden;

Or. en

Amendement 170
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden;

10. wijst op de sleutelrol van de steden 
voor het verwezenlijken van de 
economische, ecologische en sociale EU 
2020-doelstellingen; verzoekt om steun 
voor modelconcepten en –projecten op 
basis van plaatsgebaseerde geïntegreerde 
lokale ontwikkelingsplannen en om de 
opwaardering van de relatie tussen steden 
en hun randgebieden;

Or. en
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Amendement 171
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie om de 
lidstaten en de regio's te blijven toestaan 
stedelijke gebieden naar eigen 
goeddunken te definiëren;

Or. en

Amendement 172
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst kwantitatieve toezeggingen 
(quota's) specifiek voor nationale
programmaverdelingen (ESF/EFRO), 
stadsontwikkeling, platteland alsmede 
andere dichtbevolkte of functionele 
gebieden af; beschouwt ook een verplichte 
vastlegging van subsidiabele steden en 
gebieden in de operationele programma's 
als problematisch en verzoekt ook hier de 
lidstaten en regio's toe te staan op 
mededinging gebaseerde 
selectieprocedures te volgen;

11. erkent dat de nationale toewijzing van
middelen in het kader van het ESF alleen 
achteraf kan worden onderzocht; geeft in 
overweging deze benadering te wijzigen 
voor de toekomstige programmering; 
beschouwt ook een verplichte vastlegging 
van subsidiabele steden en gebieden in de 
operationele programma's als 
problematisch en verzoekt ook hier de 
lidstaten en regio's toe te staan op 
mededinging gebaseerde 
selectieprocedures te volgen;

Or. en

Amendement 173
Markus Pieper, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst kwantitatieve toezeggingen 
(quota's) specifiek voor nationale 
programmaverdelingen (ESF/EFRO), 
stadsontwikkeling, platteland alsmede 
andere dichtbevolkte of functionele 
gebieden af; beschouwt ook een verplichte 
vastlegging van subsidiabele steden en 
gebieden in de operationele programma's 
als problematisch en verzoekt ook hier de 
lidstaten en regio's toe te staan op 
mededinging gebaseerde 
selectieprocedures te volgen;

11. ontkent dat verplichte kwantitatieve 
toezeggingen (quota's) specifiek voor 
nationale programmaverdelingen 
(ESF/EFRO), lokale en stedelijke 
ontwikkeling, platteland alsmede andere 
dichtbevolkte of functionele gebieden voor 
een grotere kritische massa van 
interventies kunnen zorgen; is van 
mening dat een verplichte vastlegging van 
subsidiabele steden en gebieden in de 
operationele programma's een optie is 
waaraan de voorkeur dient te worden 
gegeven indien dit voor meerwaarde en 
een concentratie van de steun zorgt; is 
van mening dat hierover moet worden 
beslist op basis van de beginselen van 
multilevel governance; is van mening dat 
het aan de lidstaten en regio's is om ook 
hier op mededinging gebaseerde 
selectieprocedures te volgen;;

Or. en

Amendement 174
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst kwantitatieve toezeggingen 
(quota's) specifiek voor nationale 
programmaverdelingen (ESF/EFRO), 
stadsontwikkeling, platteland alsmede 
andere dichtbevolkte of functionele 
gebieden af; beschouwt ook een verplichte 
vastlegging van subsidiabele steden en
gebieden in de operationele programma's 
als problematisch en verzoekt ook hier de 
lidstaten en regio's toe te staan op 
mededinging gebaseerde 
selectieprocedures te volgen;

11. wijst kwantitatieve toezeggingen 
(quota's) specifiek voor nationale 
programmaverdelingen (ESF/EFRO) af; 
beschouwt ook een verplichte vastlegging 
van subsidiabele territoriale gebieden in de 
operationele programma's als 
problematisch en verzoekt ook hier de 
lidstaten en regio's toe te staan op 
mededinging gebaseerde 
selectieprocedures te volgen;
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Or. cs

Amendement 175
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst kwantitatieve toezeggingen 
(quota's) specifiek voor nationale 
programmaverdelingen (ESF/EFRO), 
stadsontwikkeling, platteland alsmede 
andere dichtbevolkte of functionele 
gebieden af; beschouwt ook een verplichte 
vastlegging van subsidiabele steden en 
gebieden in de operationele programma's 
als problematisch en verzoekt ook hier de 
lidstaten en regio's toe te staan op 
mededinging gebaseerde 
selectieprocedures te volgen;

11. wijst kwantitatieve toezeggingen 
(quota's) specifiek voor nationale 
programmaverdelingen (ESF/EFRO), 
stadsontwikkeling, platteland alsmede 
andere dichtbevolkte of functionele
gebieden af; beschouwt ook een verplichte 
vastlegging van subsidiabele steden en 
gebieden in de operationele programma's 
als problematisch en verzoekt ook dat de
op mededinging gebaseerde 
selectieprocedures in betere samenwerking 
met de regio's worden uitgevoerd;

Or. fr

Amendement 176
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst kwantitatieve toezeggingen 
(quota's) specifiek voor nationale 
programmaverdelingen (ESF/EFRO), 
stadsontwikkeling, platteland alsmede 
andere dichtbevolkte of functionele 
gebieden af; beschouwt ook een verplichte 
vastlegging van subsidiabele steden en 
gebieden in de operationele programma's 
als problematisch en verzoekt ook hier de 

11. wijst kwantitatieve toezeggingen 
(quota's) specifiek voor nationale 
programmaverdelingen (ESF/EFRO), 
stadsontwikkeling, platteland alsmede 
andere dichtbevolkte of functionele 
gebieden af; beschouwt ook een verplichte 
vastlegging van subsidiabele steden en 
gebieden in de operationele programma's 
als problematisch en verzoekt ook hier de 
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lidstaten en regio's toe te staan op 
mededinging gebaseerde
selectieprocedures te volgen;

lidstaten en regio's meer eigen 
verantwoordelijkheid toe te staan door op 
mededinging en prestaties gebaseerde
selectieprocedures te volgen;

Or. de

Amendement 177
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst kwantitatieve toezeggingen 
(quota's) specifiek voor nationale 
programmaverdelingen (ESF/EFRO), 
stadsontwikkeling, platteland alsmede 
andere dichtbevolkte of functionele 
gebieden af; beschouwt ook een verplichte 
vastlegging van subsidiabele steden en 
gebieden in de operationele programma's 
als problematisch en verzoekt ook hier de 
lidstaten en regio's toe te staan op 
mededinging gebaseerde 
selectieprocedures te volgen;

11. betwijfelt het nut van kwantitatieve 
toezeggingen (quota's) specifiek voor 
nationale programmaverdelingen 
(ESF/EFRO), stadsontwikkeling, platteland 
alsmede andere dichtbevolkte of 
functionele gebieden; beschouwt ook een 
verplichte definitie van subsidiabele 
regio's en gebieden in de operationele 
programma's als problematisch en verzoekt 
ook hier de lidstaten en regio's toe te staan 
op mededinging gebaseerde 
selectieprocedures te volgen;

Or. es

Amendement 178
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst kwantitatieve toezeggingen 
(quota's) specifiek voor nationale 
programmaverdelingen (ESF/EFRO), 
stadsontwikkeling, platteland alsmede 
andere dichtbevolkte of functionele 
gebieden af; beschouwt ook een verplichte 

11. wijst een vermeerdering van de 
verzoeken om kwantitatieve toezeggingen 
(quota's) specifiek voor nationale 
programmaverdelingen (ESF/EFRO), 
stadsontwikkeling, platteland alsmede 
andere dichtbevolkte of functionele 
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vastlegging van subsidiabele steden en 
gebieden in de operationele programma's 
als problematisch en verzoekt ook hier de 
lidstaten en regio's toe te staan op 
mededinging gebaseerde 
selectieprocedures te volgen;

gebieden af; beschouwt ook een verplichte 
vastlegging van subsidiabele steden en 
gebieden in de operationele programma's 
als problematisch en verzoekt ook hier de 
lidstaten en regio's toe te staan op 
mededinging gebaseerde 
selectieprocedures te volgen;

Or. fr

Amendement 179
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst kwantitatieve toezeggingen 
(quota's) specifiek voor nationale 
programmaverdelingen (ESF/EFRO), 
stadsontwikkeling, platteland alsmede 
andere dichtbevolkte of functionele 
gebieden af; beschouwt ook een verplichte 
vastlegging van subsidiabele steden en 
gebieden in de operationele programma's 
als problematisch en verzoekt ook hier de 
lidstaten en regio's toe te staan op 
mededinging gebaseerde 
selectieprocedures te volgen;

11. is van mening dat kwantitatieve 
toezeggingen (quota's) specifiek voor 
nationale programmaverdelingen 
(ESF/EFRO), lokale en stedelijke 
ontwikkeling, platteland alsmede andere 
dichtbevolkte of functionele gebieden in 
overweging dienen te worden genomen; 
beschouwt ook een verplichte vastlegging 
van subsidiabele steden en gebieden in de 
operationele programma's als 
problematisch en verzoekt ook hier de 
lidstaten en regio's toe te staan op 
mededinging gebaseerde 
selectieprocedures te volgen;

Or. en

Amendement 180
Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
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om de lidstaten te verplichten om de 
verantwoordelijke actoren van belangrijke 
stedelijke gebieden alsmede van lokale en 
regionale territoriale lichamen te 
betrekken bij alle stadia van het 
besluitvormingsproces met betrekking tot 
het cohesiebeleid (strategische planning, 
definiëren en onderhandelen van 
partnerschapscontracten voor 
ontwikkeling en investeringen, alsmede de 
operationele programma's);

Or. de

Amendement 181
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat bepaalde typen regio's 
binnen het structuur- en cohesiebeleid 
niet eenzijdig mogen worden bevoordeeld; 
verlangt dat partnerschappen van 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
meer vanuit een ruimtelijk 
sociaaleconomisch perspectief moeten 
worden bekeken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 182
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat bepaalde typen regio's 
binnen het structuur- en cohesiebeleid niet 
eenzijdig mogen worden bevoordeeld; 

12. benadrukt dat bepaalde typen regio's 
binnen het cohesiebeleid niet naar eigen 
inzicht mogen worden bevoordeeld; 
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verlangt dat partnerschappen van 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
meer vanuit een ruimtelijk sociaal-
economisch perspectief moeten worden 
bekeken;

Or. es

Amendement 183
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat bepaalde typen regio's 
binnen het structuur- en cohesiebeleid 
niet eenzijdig mogen worden bevoordeeld; 
verlangt dat partnerschappen van 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
meer vanuit een ruimtelijk sociaal-
economisch perspectief moeten worden 
bekeken;

12. verlangt dat partnerschappen van 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
meer vanuit een ruimtelijk sociaal-
economisch perspectief moeten worden 
bekeken;

Or. fr

Amendement 184
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat bepaalde typen regio's 
binnen het structuur- en cohesiebeleid niet 
eenzijdig mogen worden bevoordeeld; 
verlangt dat partnerschappen van 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden
meer vanuit een ruimtelijk sociaal-
economisch perspectief moeten worden 
bekeken;

12. benadrukt dat bepaalde typen regio's 
binnen het structuur- en cohesiebeleid niet 
eenzijdig mogen worden bevoordeeld; 
verlangt dat partnerschappen van 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden
meer vanuit een ruimtelijk sociaal, 
economisch en ecologisch perspectief 
moeten worden bekeken;
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Or. el

Amendement 185
Czesław Adam Siekierski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat bepaalde typen regio's
binnen het structuur- en cohesiebeleid niet 
eenzijdig mogen worden bevoordeeld; 
verlangt dat partnerschappen van 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
meer vanuit een ruimtelijk sociaal-
economisch perspectief moeten worden 
bekeken;

12. benadrukt dat er binnen het structuur-
en cohesiebeleid bij partnerschappen van 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
meer aandacht dient te worden besteed 
aan het feit dat in plattelandsgebieden 
dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden en 
een gelijke levenskwaliteit moeten worden 
gegarandeerd, met name met betrekking 
tot sociale en economische factoren;

Or. pl

Amendement 186
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat bepaalde typen regio's 
binnen het structuur- en cohesiebeleid niet 
eenzijdig mogen worden bevoordeeld; 
verlangt dat partnerschappen van 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
meer vanuit een ruimtelijk sociaal-
economisch perspectief moeten worden 
bekeken;

12. benadrukt dat bepaalde typen regio's 
binnen het cohesiebeleid niet eenzijdig 
mogen worden bevoordeeld; verlangt dat 
partnerschappen van plattelandsgebieden 
en stedelijke gebieden meer vanuit een 
ruimtelijk sociaal-economisch perspectief 
moeten worden bekeken;

Or. en

Amendement 187
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van oordeel dat stedelijke 
problemen, of zij nu verband houden met 
de aantasting van het milieu of de 
levensomstandigheden, sociale uitsluiting 
of het gebrek aan economische 
aantrekkingskracht, vragen om een 
specifieke reactie en directe 
betrokkenheid op het overheidsniveau dat 
rechtstreeks met de problemen te maken 
heeft; onderstreept dat de bottom-
upbenadering ook moet worden toegepast 
bij maatregelen die op 
achterstandsgebieden zijn gericht, 
teneinde ongelijkheden te verminderen, 
armoede en discriminatie binnen 
gemeenschappen aan te pakken en een 
einde te maken aan de segregatie in 
achterstandswijken; beveelt aan om de 
actoren meer eigen verantwoordelijkheid 
te geven bij de uitwerking en uitvoering 
van de noodzakelijke maatregelen, 
waarbij bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan maatregelen op het gebied 
van energie-efficiëntie in de huisvesting 
en de bouw en aan duurzame stedelijke 
mobiliteit; 

Or. en

Amendement 188
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst erop dat er in Europa regio's 
zijn, zoals enkele ultraperifere regio's, die 
vanwege hun afgelegen karakter 
maritieme grenzen hebben die niet 
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voldoen aan het afstandscriterium voor 
een maritieme grens ten behoeve van 
grensoverschrijdende samenwerking; is 
echter van mening dat de integratie met 
en de openstelling van deze regio's voor 
geografische ruimtes buiten de EU niet 
uitsluitend te maken heeft of kan hebben 
met het afgelegen karakter daarvan; 
dankzij hun historische, linguïstische en 
culturele banden met diverse gebieden in 
de wereld verkeren deze regio's bij uitstek 
in de positie om deze betrekkingen te 
verdiepen, in het belang van de 
versterking van de positie van de EU in de 
wereld; daarom dienen zij gebruik te 
kunnen maken van de programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking;

Or. pt

Amendement 189
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat de cohesie- en 
structurele steun zich meer moet richten 
op uitdagingen op het gebied van 
onderwijs en sociaal beleid uit de EU 
2020-strategie; is echter van mening dat 
een algehele europeanisering van de 
betreffende beleidsterreinen alleen al om 
financiële redenen gedoemd is te 
mislukken; pleit daarom voor de verdere 
ontwikkeling van modelbenaderingen met 
behoud van de jurisdictie van nationale 
en regionale niveaus·

Schrappen

Or. el
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Amendement 190
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat de cohesie- en
structurele steun zich meer moet richten op 
uitdagingen op het gebied van onderwijs
en sociaal beleid uit de EU 2020-strategie; 
is echter van mening dat een algehele 
europeanisering van de betreffende 
beleidsterreinen alleen al om financiële 
redenen gedoemd is te mislukken; pleit 
daarom voor de verdere ontwikkeling van 
modelbenaderingen met behoud van de 
jurisdictie van nationale en regionale 
niveaus;

13. benadrukt dat de structurele steun zich 
meer moet richten op onderwijs- en sociaal 
beleid; benadrukt dat het ESF een grotere 
rol moet krijgen bij het verbeteren van de 
opleiding van werknemers, om ervoor te 
zorgen dat werknemers hun leven lang 
worden opgeleid en hun vaardigheden 
worden ontwikkeld; vraagt de Commissie 
alle mogelijke beleidsopties te 
onderzoeken om de bijdrage van het ESF 
in de context van de toekomstige 
architectuur van de structuurfondsen te 
vergroten, teneinde het sociaal model van 
de Europese Unie te versterken; meent dat 
er aanzienlijke voordelen aan verbonden 
zouden zijn als het ESF onder de 
basisverordening houdende algemene 
bepalingen inzake de structuurfondsen 
zou blijven vallen, maar dan wel met 
eigen regels;

Or. en

Amendement 191
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun zich meer moet richten op 
uitdagingen op het gebied van onderwijs en 
sociaal beleid uit de EU 2020-strategie; is 
echter van mening dat een algehele 
europeanisering van de betreffende 

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun zich meer moet richten op 
uitdagingen op het gebied van onderwijs en 
sociaal beleid uit de EU 2020-strategie, 
waaronder sociale insluiting en de 
toegankelijkheid van goederen en 
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beleidsterreinen alleen al om financiële 
redenen gedoemd is te mislukken; pleit 
daarom voor de verdere ontwikkeling van 
modelbenaderingen met behoud van de 
jurisdictie van nationale en regionale 
niveaus;

diensten; vraagt de lidstaten het potentieel 
en de synergie van de structuurfondsen te 
benutten teneinde de hervormingen door 
te voeren die nodig zijn om de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 192
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun zich meer moet richten op 
uitdagingen op het gebied van onderwijs en 
sociaal beleid uit de EU 2020-strategie; is 
echter van mening dat een algehele 
europeanisering van de betreffende 
beleidsterreinen alleen al om financiële 
redenen gedoemd is te mislukken; pleit 
daarom voor de verdere ontwikkeling van 
modelbenaderingen met behoud van de 
jurisdictie van nationale en regionale 
niveaus;

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun zich meer moet richten op 
uitdagingen op het gebied van onderwijs, 
cultuur en sociaal beleid uit de EU 2020-
strategie, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun zich meer moet richten op 
uitdagingen op het gebied van onderwijs 
en sociaal beleid uit de EU 2020-strategie; 

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun de doelstellingen op het gebied van
onderwijs- en sociale beleidslijnen uit de 
EU 2020-strategie het hoofd moet trachten 
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is echter van mening dat een algehele 
europeanisering van de betreffende 
beleidsterreinen alleen al om financiële 
redenen gedoemd is te mislukken; pleit 
daarom voor de verdere ontwikkeling van 
modelbenaderingen met behoud van de 
jurisdictie van nationale en regionale 
niveaus;

te bieden, met behoud van de jurisdictie 
van nationale en regionale niveaus;

Or. es

Amendement 194
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat de cohesie- en 
structurele steun zich meer moet richten 
op uitdagingen op het gebied van 
onderwijs en sociaal beleid uit de EU 
2020-strategie; is echter van mening dat 
een algehele europeanisering van de 
betreffende beleidsterreinen alleen al om 
financiële redenen gedoemd is te 
mislukken; pleit daarom voor de verdere 
ontwikkeling van modelbenaderingen met 
behoud van de jurisdictie van nationale en 
regionale niveaus;

13. benadrukt dat de structuurfondsen 
moeten voldoen aan de doelstellingen op 
het gebied van onderwijs en sociaal beleid 
uit de EU 2020-strategie; pleit er daarom 
voor dat de nationale 
hervormingsprogramma's naar behoren 
rekening kunnen houden met deze 
uitdagingen bij het afwijken van de te 
nemen maatregelen met behoud van de 
jurisdictie van nationale en regionale 
niveaus;

Or. fr

Amendement 195
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun zich meer moet richten op 

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun zich meer moet richten op 
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uitdagingen op het gebied van onderwijs en 
sociaal beleid uit de EU 2020-strategie; is 
echter van mening dat een algehele 
europeanisering van de betreffende 
beleidsterreinen alleen al om financiële 
redenen gedoemd is te mislukken; pleit 
daarom voor de verdere ontwikkeling van 
modelbenaderingen met behoud van de 
jurisdictie van nationale en regionale 
niveaus;

uitdagingen op het gebied van onderwijs en 
sociaal beleid uit de EU 2020-strategie; is 
echter van mening dat het cohesiebeleid 
zowel een zekere autonomie als zijn eigen 
doelstellingen moet behouden; pleit 
daarom voor de verdere ontwikkeling van 
modelbenaderingen met behoud van de 
jurisdictie van nationale en regionale 
niveaus;

Or. it

Amendement 196
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun zich meer moet richten op 
uitdagingen op het gebied van onderwijs en 
sociaal beleid uit de EU 2020-strategie; is 
echter van mening dat een algehele 
europeanisering van de betreffende 
beleidsterreinen alleen al om financiële 
redenen gedoemd is te mislukken; pleit 
daarom voor de verdere ontwikkeling van 
modelbenaderingen met behoud van de 
jurisdictie van nationale en regionale 
niveaus;

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun ook moet worden gericht op 
uitdagingen op het gebied van onderwijs en 
sociaal beleid uit de EU 2020-strategie; is
echter van mening dat een algehele 
europeanisering van de betreffende 
beleidsterreinen alleen al om financiële 
redenen gedoemd is te mislukken; pleit 
daarom voor de verdere ontwikkeling van 
modelbenaderingen met behoud van de 
jurisdictie van nationale en regionale 
niveaus;

Or. en

Amendement 197
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun zich meer moet richten op 
uitdagingen op het gebied van onderwijs en 
sociaal beleid uit de EU 2020-strategie; is 
echter van mening dat een algehele 
europeanisering van de betreffende 
beleidsterreinen alleen al om financiële 
redenen gedoemd is te mislukken; pleit 
daarom voor de verdere ontwikkeling van 
modelbenaderingen met behoud van de 
jurisdictie van nationale en regionale 
niveaus;

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun zich meer moet richten op 
uitdagingen op het gebied van onderwijs en 
sociaal beleid uit de EU 2020-strategie; is 
echter van mening dat een algehele 
europeanisering van de betreffende 
beleidsterreinen, afgezien van het feit dat 
dit om financiële redenen gedoemd is te 
mislukken, zou indruisen tegen het
subsidiariteitsbeginsel en niet over 
voldoende democratische legitimiteit zou 
beschikken; pleit daarom voor de verdere 
ontwikkeling van modelbenaderingen met 
behoud van de jurisdictie van nationale en 
regionale niveaus;

Or. de

Amendement 198
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun zich meer moet richten op 
uitdagingen op het gebied van onderwijs en 
sociaal beleid uit de EU 2020-strategie; is 
echter van mening dat een algehele 
europeanisering van de betreffende 
beleidsterreinen alleen al om financiële 
redenen gedoemd is te mislukken; pleit 
daarom voor de verdere ontwikkeling van 
modelbenaderingen met behoud van de 
jurisdictie van nationale en regionale 
niveaus;

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun zich meer moet richten op 
uitdagingen op het gebied van onderwijs en 
sociaal beleid uit de EU 2020-strategie; is 
echter van mening dat een algehele 
europeanisering van de betreffende 
beleidsterreinen alleen al om financiële 
redenen gedoemd is te mislukken; pleit 
daarom voor de verdere ontwikkeling van 
modelbenaderingen met behoud van de 
jurisdictie van nationale en regionale 
niveaus en van een specifieke band met 
het regionaal beleid; pleit er in dit 
verband voor om aanbieders van 
onderwijs uit het bedrijfsleven hier sterker 
bij te betrekken;
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Or. de

Amendement 199
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun zich meer moet richten op 
uitdagingen op het gebied van onderwijs en 
sociaal beleid uit de EU 2020-strategie; is 
echter van mening dat een algehele 
europeanisering van de betreffende 
beleidsterreinen alleen al om financiële 
redenen gedoemd is te mislukken; pleit 
daarom voor de verdere ontwikkeling van 
modelbenaderingen met behoud van de 
jurisdictie van nationale en regionale 
niveaus;

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun zich meer moet richten op 
uitdagingen op het gebied van onderwijs en 
sociaal beleid uit de EU 2020-strategie, 
daarbij strevend naar cohesie als 
overkoepelende doelstelling van de EU; is 
echter van mening dat een algehele 
europeanisering van de betreffende 
beleidsterreinen alleen al om financiële 
redenen gedoemd is te mislukken; pleit 
daarom voor verdere plaatsgebaseerde 
lokale ontwikkeling van
modelbenaderingen voor ontwikkeling,
met behoud van de jurisdictie van nationale 
en regionale niveaus;

Or. en

Amendement 200
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun zich meer moet richten op 
uitdagingen op het gebied van onderwijs en 
sociaal beleid uit de EU 2020-strategie; is 
echter van mening dat een algehele
europeanisering van de betreffende 
beleidsterreinen alleen al om financiële 
redenen gedoemd is te mislukken; pleit 
daarom voor de verdere ontwikkeling van 

13. benadrukt dat de cohesie- en structurele 
steun zich meer moet richten op 
uitdagingen op het gebied van onderwijs en 
sociaal beleid uit de EU 2020-strategie; is 
echter van mening dat een volledige
europeanisering van de betreffende 
beleidsterreinen ongewenst is en om 
overduidelijke financiële redenen gedoemd 
is te mislukken; pleit daarom voor de 
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modelbenaderingen met behoud van de 
jurisdictie van nationale en regionale 
niveaus;

verdere ontwikkeling van 
modelbenaderingen met behoud van de 
jurisdictie van nationale en regionale 
niveaus;

Or. fr

Amendement 201
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt ook dat het 
cohesiebeleid geen vehikel of instrument 
mag worden voor sectorale kwesties als 
het beleid op het gebied van, onder 
andere, onderzoek en ontwikkeling, 
industriële innovatie en bestrijding van 
klimaatverandering, aangezien daarmee 
de primaire doelstelling van dat beleid zou 
worden afgezwakt, en dat het 
cohesiebeleid specifiek dient te worden 
ingezet om de ontwikkeling van het 
potentieel van de regio's te bevorderen, 
hetgeen essentieel is om de kloof te 
verkleinen tussen de meest benadeelde en 
de meest ontwikkelde regio's;

Or. pt

Amendement 202
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt met name gezien de 
noodzakelijke hervorming van de 
energiesector in de richting van 

14. verzoekt, gezien de noodzakelijke
verwezenlijking van de 20/20/20-
doelstellingen, om een grotere bijdrage van 
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hernieuwbare energiebronnen en het 
klimaatdebat om een grotere bijdrage van 
het cohesiebeleid voor een snelle 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen; ondersteunt in dit verband 
plannen voor decentrale energieconcepten 
met effectieve opslagtechnologieën in de 
regio's;

het cohesiebeleid voor een snelle 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen; ondersteunt in dit verband 
plannen voor decentrale energieconcepten 
met effectieve opslagtechnologieën in de 
regio's;

Or. es

Amendement 203
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt met name gezien de 
noodzakelijke hervorming van de 
energiesector in de richting van 
hernieuwbare energiebronnen en het 
klimaatdebat om een grotere bijdrage van 
het cohesiebeleid voor een snelle 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen; ondersteunt in dit verband
plannen voor decentrale energieconcepten 
met effectieve opslagtechnologieën in de 
regio's;

14. pleit ervoor om met name gezien de 
noodzakelijke hervorming van de 
energiesector in de richting van 
hernieuwbare energiebronnen en het 
klimaatdebat prioriteit te verlenen aan het 
leveren van een grotere bijdrage van het 
cohesiebeleid voor een snelle ontwikkeling 
van hernieuwbare energiebronnen mits 
hiervoor in de programma's voldoende 
middelen beschikbaar zijn en de focus op 
hernieuwbare energiebronnen Europese 
toegevoegde waarde oplevert; ondersteunt 
plannen voor decentrale energieconcepten 
met effectieve opslagtechnologieën in de 
regio's;

Or. en

Amendement 204
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt met name gezien de 
noodzakelijke hervorming van de 
energiesector in de richting van 
hernieuwbare energiebronnen en het 
klimaatdebat om een grotere bijdrage van 
het cohesiebeleid voor een snelle 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen; ondersteunt in dit verband 
plannen voor decentrale energieconcepten 
met effectieve opslagtechnologieën in de 
regio's;

14. verzoekt met name gezien de 
noodzakelijke hervorming van de 
energiesector in de richting van 
hernieuwbare energiebronnen en het 
klimaatdebat om een grotere bijdrage van 
het cohesiebeleid voor een snelle 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en voor een snelle 
verwezenlijking van de kernuitstap; 
ondersteunt in dit verband plannen voor 
decentrale energieconcepten met effectieve 
opslagtechnologieën in de regio's;

Or. de

Amendement 205
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt met name gezien de 
noodzakelijke hervorming van de 
energiesector in de richting van 
hernieuwbare energiebronnen en het 
klimaatdebat om een grotere bijdrage van 
het cohesiebeleid voor een snelle 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen; ondersteunt in dit verband 
plannen voor decentrale energieconcepten 
met effectieve opslagtechnologieën in de 
regio's;

14. verzoekt met name gezien de 
noodzakelijke hervorming van de 
energiesector in de richting van 
hernieuwbare energiebronnen en het 
klimaatdebat om een grotere bijdrage van 
het cohesiebeleid voor een snelle 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen; ondersteunt in dit verband 
plannen voor decentrale energieconcepten 
met effectieve opslagtechnologieën in de 
regio's; ondersteunt in dit verband een 
integratie van het potentieel van de 
regionale economie;

Or. de

Amendement 206
Anneli Jäätteenmäki
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt met name gezien de 
noodzakelijke hervorming van de 
energiesector in de richting van 
hernieuwbare energiebronnen en het 
klimaatdebat om een grotere bijdrage van 
het cohesiebeleid voor een snelle 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen; ondersteunt in dit verband 
plannen voor decentrale energieconcepten 
met effectieve opslagtechnologieën in de 
regio's;

14. verzoekt met name gezien de 
noodzakelijke hervorming van de 
energiesector in de richting van 
hernieuwbare energiebronnen en het 
klimaatdebat om een grotere bijdrage van 
het cohesiebeleid voor een snelle 
ontwikkeling van milieutechnologie en
hernieuwbare energiebronnen; ondersteunt 
in dit verband plannen voor decentrale 
energieconcepten met effectieve 
opslagtechnologieën in de regio's;

Or. fi

Amendement 207
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. ziet mogelijkheden voor de 
structuurfondsen om specifieke 
investeringen in de energie-infrastructuur
te steunen, die echter wel beperkt moeten 
blijven tot regio's waar om politieke en 
geografische redenen markteconomische 
oplossingen voor de energievoorziening 
zeer beperkt zijn; verlangt bovendien dat 
aan steun uit de structuurfondsen altijd 
de voorwaarde wordt verbonden dat een 
commerciële insteek moet worden 
gekozen en het beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen wordt 
nageleefd;

15. ziet mogelijkheden voor de 
structuurfondsen om specifieke 
investeringen in de energie-infrastructuur
te steunen, die zich echter wel met name
moeten richten op regio's waar om 
politieke en geografische redenen 
markteconomische oplossingen voor de 
energievoorziening zeer beperkt zijn;

Or. fr
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Amendement 208
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. ziet mogelijkheden voor de 
structuurfondsen om specifieke 
investeringen in de energie-infrastructuur
te steunen, die echter wel beperkt moeten 
blijven tot regio's waar om politieke en 
geografische redenen markteconomische 
oplossingen voor de energievoorziening 
zeer beperkt zijn; verlangt bovendien dat 
aan steun uit de structuurfondsen altijd de 
voorwaarde wordt verbonden dat een 
commerciële insteek moet worden gekozen 
en het beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen wordt 
nageleefd;

15. ziet mogelijkheden voor de 
structuurfondsen om specifieke 
investeringen in de energie-infrastructuur
te steunen; verlangt bovendien dat aan 
steun uit de structuurfondsen altijd de 
voorwaarde wordt verbonden dat een 
commerciële insteek moet worden gekozen 
en het beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen wordt 
nageleefd;

Or. en

Amendement 209
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. ziet mogelijkheden voor de 
structuurfondsen om specifieke 
investeringen in de energie-infrastructuur
te steunen, die echter wel beperkt moeten 
blijven tot regio's waar om politieke en 
geografische redenen markteconomische 
oplossingen voor de energievoorziening 
zeer beperkt zijn; verlangt bovendien dat 
aan steun uit de structuurfondsen altijd de 
voorwaarde wordt verbonden dat een 
commerciële insteek moet worden 
gekozen en het beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen wordt 

15. is stellig van mening dat in de 
volgende programmeringsperiode van het 
cohesiebeleid energie een belangrijker rol 
dient te spelen; meent dat nieuwe en 
hernieuwbare energietechnologie en 
energiebesparingsbeleid kernprioriteiten 
van de maatregelen van het cohesiebeleid 
moeten blijven; ziet mogelijkheden voor 
de structuurfondsen om specifieke 
investeringen in de energie-infrastructuur
te steunen teneinde de integratie van 
hernieuwbare energie en de aanleg van 
gedecentraliseerde, slimme 
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nageleefd; energienetwerken mogelijk te maken, die 
echter wel beperkt moeten blijven tot 
regio's waar om politieke en geografische 
redenen markteconomische oplossingen 
voor de energievoorziening zeer beperkt 
zijn; verlangt bovendien dat aan steun uit 
de structuurfondsen altijd de voorwaarde 
wordt verbonden dat het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid voor 
middelen wordt nageleefd;

Or. en

Amendement 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. ziet mogelijkheden voor de 
structuurfondsen om specifieke 
investeringen in de energie-infrastructuur
te steunen, die echter wel beperkt moeten 
blijven tot regio's waar om politieke en 
geografische redenen markteconomische 
oplossingen voor de energievoorziening 
zeer beperkt zijn; verlangt bovendien dat 
aan steun uit de structuurfondsen altijd de 
voorwaarde wordt verbonden dat een 
commerciële insteek moet worden gekozen
en het beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen wordt
nageleefd;

15. ziet mogelijkheden voor de 
structuurfondsen om specifieke 
investeringen in de energie-infrastructuur
te steunen, die echter wel beperkt moeten 
blijven tot regio's waar om politieke en 
geografische redenen markteconomische 
oplossingen voor de energievoorziening 
zeer beperkt zijn; verlangt bovendien dat 
aan steun uit de structuurfondsen altijd de 
voorwaarde wordt verbonden dat de 
interne energiemarkt en de veiligheid van 
de energievoorziening moeten worden 
versterkt en dat het beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen moet 
worden nageleefd;

Or. es

Amendement 211
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. ziet mogelijkheden voor de 
structuurfondsen om specifieke 
investeringen in de energie-infrastructuur
te steunen, die echter wel beperkt moeten 
blijven tot regio's waar om politieke en 
geografische redenen markteconomische 
oplossingen voor de energievoorziening 
zeer beperkt zijn; verlangt bovendien dat 
aan steun uit de structuurfondsen altijd de 
voorwaarde wordt verbonden dat een 
commerciële insteek moet worden gekozen 
en het beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen wordt 
nageleefd;

15. ziet mogelijkheden voor de 
structuurfondsen om specifieke 
investeringen in duurzame en 
samenhangende energie-infrastructuur op 
Europese schaal te steunen, met name 
gericht op regio's waar om politieke en 
geografische redenen markteconomische 
oplossingen voor de energievoorziening 
zeer beperkt zijn; verlangt bovendien dat 
aan steun uit de structuurfondsen altijd de 
voorwaarde wordt verbonden dat een 
commerciële insteek moet worden gekozen 
en het beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen wordt 
nageleefd;

Or. fr

Amendement 212
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. ziet mogelijkheden voor de 
structuurfondsen om specifieke
investeringen in de energie-infrastructuur 
te steunen, die echter wel beperkt moeten
blijven tot regio's waar om politieke en 
geografische redenen markteconomische 
oplossingen voor de energievoorziening 
zeer beperkt zijn; verlangt bovendien dat 
aan steun uit de structuurfondsen altijd de 
voorwaarde wordt verbonden dat een 
commerciële insteek moet worden gekozen 
en het beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen wordt 
nageleefd;

15. ziet mogelijkheden voor de 
structuurfondsen om investeringen in de 
energie-infrastructuur te steunen, die echter 
met name moeten worden gedaan in
regio's waar om politieke en geografische 
redenen markteconomische oplossingen 
voor de energievoorziening zeer beperkt 
zijn; verlangt bovendien dat aan steun uit 
de structuurfondsen altijd de voorwaarde 
wordt verbonden dat een commerciële 
insteek moet worden gekozen en het 
beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor middelen wordt 
nageleefd;

Or. en
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Amendement 213
Sabine Verheyen, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus 
Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van mening dat er voor 
cohesiebeleid een verantwoordelijkheid is 
weggelegd voor het wegwerken van 
leemten en flessenhalzen in een TEN-
kernnetwerk van Europees belangrijke 
verkeersassen, met name in de tot dusver 
sterk veronachtzaamde grensregio's;

Or. de

Amendement 214
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis (nieuw) dringt erop aan dat het 
cohesiebeleid, gelet op de toenemende 
werklast op het gebied van sociale 
insluiting, zoals de bevordering van de 
vier werkgelegenheidsrichtsnoeren, de 
ondersteuning van de beginselen van 
fatsoenlijk en goed werk (zoals 
geformuleerd door de ILO), de bestrijding 
van onzeker en zwart werk, 
armoedebestrijding, het streven naar 
gendergelijkheid en gunstige 
omstandigheden voor het vinden van een 
goede balans tussen werk en privéleven, 
een grotere bijdrage moet leveren om deze 
uitdagingen het hoofd te bieden;
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Or. en

Amendement 215
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de trans-Europese 
vervoersnetwerken een doorslaggevende 
rol spelen voor de cohesie van Europese 
regio's en dat de ontwikkeling van en 
toegang tot TEN-infrastructuren en 
geclassificeerde E-wegen, met name in de 
grensgebieden, moet worden versterkt; 
pleit voor opwaardering van het centrale 
thema "infrastructuur" gekoppeld aan 
doelstelling 3 van de Europese territoriale 
samenwerking;

16. benadrukt dat de trans-Europese 
vervoersnetwerken een doorslaggevende 
rol spelen voor de regionale ontwikkeling
in Europa, zolang zij stroken met de 
beginselen van subsidiariteit en cohesie; 
verzoekt om herziening van de 
steunverlening voor 
vervoersinfrastructuur, om deze af te 
stemmen op de doelstellingen van de EU 
inzake klimaatverandering, de 
afhankelijkheid van olie en vermindering 
van het aantal ongevallen, de 
milieubeschermingswetgeving, en 
verzoekt om de vaststelling van een 
plafond voor wegeninfrastructuur op 20% 
van de totale cofinanciering voor 
vervoersinfrastructuur; benadrukt dat 
bijzonder aandacht moet worden besteed 
aan bestaande grensoverschrijdende 
spoorverbindingen, waarbij prioriteit 
dient te worden gegeven aan de nieuwe 
lidstaten;

Or. en

Amendement 216
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, 
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de trans-Europese 
vervoersnetwerken een doorslaggevende 
rol spelen voor de cohesie van Europese 
regio's en dat de ontwikkeling van en 
toegang tot TEN-infrastructuren en 
geclassificeerde E-wegen, met name in de 
grensgebieden, moet worden versterkt; 
pleit voor opwaardering van het centrale 
thema "infrastructuur" gekoppeld aan 
doelstelling 3 van de Europese territoriale 
samenwerking;

16. benadrukt dat de trans-Europese 
vervoersnetwerken een doorslaggevende 
rol spelen voor de cohesie van Europese 
regio's en dat de ontwikkeling van en 
toegang tot TEN-infrastructuren, 
snelwegen op zee en geclassificeerde E-
wegen, met name in de grensgebieden en 
de ultraperifere regio's, moet worden 
versterkt; pleit ervoor om bepaalde 
grensoverschrijdende 
infrastructuurprojecten te beschouwen als 
prioritaire projecten die in aanmerking 
komen voor steun onder de doelstellingen 
1, 2 en 3; pleit ervoor het regionale 
bestuurniveau de bevoegdheid te verlenen 
het eerste voorstel voor dergelijke 
maatregelen te doen, en pleit voor gelijke 
participatie van de grensregio's en de 
lokale overheden in de planning;

Or. en

Amendement 217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de trans-Europese 
vervoersnetwerken een doorslaggevende 
rol spelen voor de cohesie van Europese 
regio's en dat de ontwikkeling van en 
toegang tot TEN-infrastructuren en 
geclassificeerde E-wegen, met name in de 
grensgebieden, moet worden versterkt; 
pleit voor opwaardering van het centrale 
thema "infrastructuur" gekoppeld aan 
doelstelling 3 van de Europese territoriale 
samenwerking;

16. benadrukt dat de trans-Europese 
vervoersnetwerken een doorslaggevende 
rol spelen voor de cohesie van Europese 
regio's en dat de ontwikkeling van en 
toegang tot TEN-infrastructuren en 
geclassificeerde E-wegen, met name in de 
grensgebieden, moet worden versterkt; 
pleit daarom voor bijzondere aandacht 
voor de perifere en eilandgebieden;

Or. es
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Amendement 218
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Luís 
Paulo Alves, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Gabriel Mato 
Adrover

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de trans-Europese 
vervoersnetwerken een doorslaggevende 
rol spelen voor de cohesie van Europese 
regio's en dat de ontwikkeling van en 
toegang tot TEN-infrastructuren en 
geclassificeerde E-wegen, met name in de 
grensgebieden, moet worden versterkt; 
pleit voor opwaardering van het centrale 
thema "infrastructuur" gekoppeld aan 
doelstelling 3 van de Europese territoriale 
samenwerking;

16. benadrukt dat de trans-Europese 
vervoersnetwerken een doorslaggevende 
rol spelen voor de cohesie van Europese 
regio's en dat de ontwikkeling van en 
toegang tot TEN-infrastructuren en 
geclassificeerde E-wegen, met name in de 
grensgebieden, moet worden versterkt; 
dringt met klem aan op de volledige 
integratie en participatie van de 
ultraperifere regio's in het trans-Europese 
vervoersnetwerk en op prioritaire 
programma's;

Or. en

Amendement 219
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de trans-Europese 
vervoersnetwerken een doorslaggevende 
rol spelen voor de cohesie van Europese 
regio's en dat de ontwikkeling van en 
toegang tot TEN-infrastructuren en 
geclassificeerde E-wegen, met name in de 
grensgebieden, moet worden versterkt; 
pleit voor opwaardering van het centrale 
thema "infrastructuur" gekoppeld aan 
doelstelling 3 van de Europese territoriale 
samenwerking;

16. benadrukt dat de trans-Europese 
vervoersnetwerken een doorslaggevende 
rol spelen voor de cohesie van Europese 
regio's en dat de ontwikkeling van en 
toegang tot TEN-infrastructuren en 
geclassificeerde E-wegen, met name in de 
grensgebieden, moet worden versterkt; 
roept ertoe op alle nodige maatregelen te 
treffen om een toereikende financiering 
en tijdige uitvoering van prioritaire TEN-
T-projecten te waarborgen; pleit voor 
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opwaardering van het centrale thema 
"infrastructuur" gekoppeld aan doelstelling 
3 van de Europese territoriale 
samenwerking;

Or. en

Amendement 220
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de trans-Europese 
vervoersnetwerken een doorslaggevende 
rol spelen voor de cohesie van Europese 
regio's en dat de ontwikkeling van en 
toegang tot TEN-infrastructuren en 
geclassificeerde E-wegen, met name in de 
grensgebieden, moet worden versterkt; 
pleit voor opwaardering van het centrale 
thema "infrastructuur" gekoppeld aan 
doelstelling 3 van de Europese territoriale 
samenwerking;

16. benadrukt dat de trans-Europese 
vervoersnetwerken een doorslaggevende 
rol spelen voor de cohesie van Europese 
regio's en dat de ontwikkeling van en 
toegang tot TEN-infrastructuren moet 
worden versterkt, dat de uitbreiding 
daarvan naar alle Europese regio's moet 
worden bevorderd, en dat de ontwikkeling 
van en toegang tot geclassificeerde E-
wegen, met name in de grensgebieden, 
moet worden versterkt; pleit voor 
opwaardering van het centrale thema 
"infrastructuur" gekoppeld aan doelstelling 
3 van de Europese territoriale 
samenwerking;

Or. pt

Amendement 221
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de trans-Europese 
vervoersnetwerken een doorslaggevende 
rol spelen voor de cohesie van Europese 

16. benadrukt dat de trans-Europese 
vervoersnetwerken een doorslaggevende 
rol spelen voor de cohesie van Europese 
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regio's en dat de ontwikkeling van en 
toegang tot TEN-infrastructuren en 
geclassificeerde E-wegen, met name in de 
grensgebieden, moet worden versterkt; 
pleit voor opwaardering van het centrale 
thema "infrastructuur" gekoppeld aan 
doelstelling 3 van de Europese territoriale 
samenwerking;

regio's en dat de ontwikkeling van en 
toegang tot TEN-infrastructuren en 
geclassificeerde E-wegen, met name in de 
grensgebieden, moet worden versterkt; 
verzoekt om de optie van opwaardering 
van het centrale thema "infrastructuur"
gekoppeld aan doelstelling 3 van de 
Europese territoriale samenwerking te 
overwegen;

Or. it

Amendement 222
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de trans-Europese 
vervoersnetwerken een doorslaggevende 
rol spelen voor de cohesie van Europese 
regio's en dat de ontwikkeling van en 
toegang tot TEN-infrastructuren en 
geclassificeerde E-wegen, met name in de 
grensgebieden, moet worden versterkt; 
pleit voor opwaardering van het centrale 
thema "infrastructuur" gekoppeld aan 
doelstelling 3 van de Europese territoriale 
samenwerking;

16. benadrukt dat de trans-Europese 
vervoersnetwerken een doorslaggevende 
rol spelen voor de cohesie van Europese 
regio's en dat de ontwikkeling van en 
toegang tot TEN-infrastructuren en 
geclassificeerde E-wegen, met name in de 
grensgebieden, moet worden versterkt; 
pleit voor opwaardering van het centrale 
thema "infrastructuur" gekoppeld aan de
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking";

Or. fr

Amendement 223
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Maurice 
Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat de economische 
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ontwikkeling en de werkgelegenheid in 
KMO's en micro-ondernemingen moeten 
worden bevorderd; verlangt derhalve dat 
de kernuitgangspunten van de Small 
Business Act for Europe (SBAE), zoals 
"Think small first" en "Only once" als 
grondslagen van het cohesiebeleid worden 
beschouwd en meent dat de lidstaten en de 
regio's deze beginselen moeten toepassen 
bij de vaststelling van hun operationele 
programma's;

Or. en

Amendement 224
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. stimuleert de toepassing van het 
transportequivalent met behulp van 
middelen van het EFRO maar ook 
nationale middelen, gelet op de 
toegevoegde waarde van dergelijke 
maatregelen voor de regionale 
convergentie, de territoriale samenhang 
en de ontwikkeling van activiteiten als het 
toerisme, die belangrijk zijn voor 
afgezonderde gebieden zoals eilanden; 

Or. el

Amendement 225
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de hoofdelementen van 17. benadrukt dat de hoofdelementen van 
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de EU 2020-strategie (innovatie, 
onderwijs, energie, milieu, 
werkgelegenheid, mededinging, 
kwalificatie, armoedebestrijding) al deel 
uitmaken van het cohesie- en 
structuurbeleid; is van mening dat de EU 
2020-uitdagingen uitstekend in de 
beproefde drie structuren (convergentie, 
groei en werkgelegenheid, 
grensoverschrijdende ontwikkeling) 
kunnen worden geïntegreerd;

de EU 2020-strategie (innovatie, 
onderwijs, energie, milieu, 
werkgelegenheid, mededinging, 
kwalificatie, armoedebestrijding) ook op 
andere wijze door het cohesie- en 
structuurbeleid kunnen worden 
nagestreefd; is van mening dat de EU 
2020-uitdagingen macro-economische
doelstellingen zijn die door de lidstaten 
moeten worden bereikt en het 
cohesiebeleid een eigen strategie moet 
volgen, aangezien dit een essentieel 
complementair beleid bij die uitdagingen 
is;

Or. fr

Amendement 226
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de hoofdelementen van 
de EU 2020-strategie (innovatie, 
onderwijs, energie, milieu, 
werkgelegenheid, mededinging, 
kwalificatie, armoedebestrijding) al deel 
uitmaken van het cohesie- en 
structuurbeleid; is van mening dat de EU 
2020-uitdagingen uitstekend in de 
beproefde drie structuren (convergentie, 
groei en werkgelegenheid, 
grensoverschrijdende ontwikkeling)
kunnen worden geïntegreerd;

17. benadrukt dat de hoofdelementen van 
de EU 2020-strategie al deel uitmaken van 
het cohesiebeleid; is van mening dat de EU 
2020-uitdagingen uitstekend in de 
beproefde drie structuren kunnen worden 
geïntegreerd;

Or. es

Amendement 227
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Philippe 
Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de hoofdelementen van 
de EU 2020-strategie (innovatie, 
onderwijs, energie, milieu, 
werkgelegenheid, mededinging, 
kwalificatie, armoedebestrijding) al deel 
uitmaken van het cohesie- en 
structuurbeleid; is van mening dat de EU 
2020-uitdagingen uitstekend in de 
beproefde drie structuren (convergentie, 
groei en werkgelegenheid, 
grensoverschrijdende ontwikkeling)
kunnen worden geïntegreerd;

17. benadrukt dat de hoofdelementen van 
de EU 2020-strategie (innovatie, 
onderwijs, energie, milieu, 
werkgelegenheid, mededinging, 
kwalificatie, armoedebestrijding) al deel 
uitmaken van het cohesie- en 
structuurbeleid; is van mening dat de EU 
2020-uitdagingen uitstekend in de
architectuur van het cohesiebeleid kunnen 
worden geïntegreerd;

Or. fr

Amendement 228
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de hoofdelementen van 
de EU 2020-strategie (innovatie, 
onderwijs, energie, milieu, 
werkgelegenheid, mededinging, 
kwalificatie, armoedebestrijding) al deel 
uitmaken van het cohesie- en 
structuurbeleid; is van mening dat de EU 
2020-uitdagingen uitstekend in de 
beproefde drie structuren (convergentie, 
groei en werkgelegenheid, 
grensoverschrijdende ontwikkeling) 
kunnen worden geïntegreerd;

17. benadrukt dat de hoofdelementen van 
de EU 2020-strategie (innovatie, 
onderwijs, energie, milieu, 
werkgelegenheid, mededinging, 
kwalificatie, armoedebestrijding) al deel 
uitmaken van het cohesie- en 
structuurbeleid; is van mening dat de EU 
2020-uitdagingen uitstekend in de huidige 
beproefde drie structuren (convergentie, 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid, territoriale 
samenwerking) kunnen worden 
geïntegreerd;

Or. fr
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Amendement 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de hoofdelementen van 
de EU 2020-strategie (innovatie, 
onderwijs, energie, milieu, 
werkgelegenheid, mededinging, 
kwalificatie, armoedebestrijding) al deel 
uitmaken van het cohesie- en 
structuurbeleid; is van mening dat de EU 
2020-uitdagingen uitstekend in de 
beproefde drie structuren (convergentie, 
groei en werkgelegenheid, 
grensoverschrijdende ontwikkeling) 
kunnen worden geïntegreerd;

17. benadrukt dat de hoofdelementen van 
de EU 2020-strategie (innovatie, 
onderwijs, duurzame ontwikkeling,
energie, milieu, klimaatbescherming, 
werkgelegenheid, mededinging, 
kwalificatie, armoedebestrijding) al deel 
uitmaken van het cohesie- en 
structuurbeleid; is van mening dat de EU 
2020-uitdagingen uitstekend in de 
beproefde drie structuren (convergentie, 
groei en werkgelegenheid, 
grensoverschrijdende ontwikkeling) 
kunnen worden geïntegreerd;

Or. en

Amendement 230
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de hoofdelementen van 
de EU 2020-strategie (innovatie, 
onderwijs, energie, milieu, 
werkgelegenheid, mededinging, 
kwalificatie, armoedebestrijding) al deel 
uitmaken van het cohesie- en 
structuurbeleid; is van mening dat de EU 
2020-uitdagingen uitstekend in de 
beproefde drie structuren (convergentie, 
groei en werkgelegenheid, 
grensoverschrijdende ontwikkeling) 
kunnen worden geïntegreerd;

17. benadrukt dat de hoofdelementen van 
de EU 2020-strategie (innovatie, 
onderwijs, energie, milieu, 
werkgelegenheid, mededinging, 
kwalificatie, armoedebestrijding) al deel 
uitmaken van het cohesiebeleid; is van 
mening dat de EU 2020-uitdagingen 
uitstekend in de beproefde drie structuren 
(convergentie, groei en werkgelegenheid, 
grensoverschrijdende ontwikkeling) 
kunnen worden geïntegreerd;

Or. en



PE462.896v01-00 126/156 AM\865029NL.doc

NL

Amendement 231
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst erop dat investeringen in 
innovatie en onderwijs de groei kunnen 
bevorderen; benadrukt echter dat dit 
gesteund moet worden door adequate 
infrastructuur (verkeer, 
breedbandinternet, energie) en geschikte 
instellingen (evenwichtige combinatie van 
overheidsinvesteringen en 
begrotingsconsolidatie bij 
macro-economische maatregelen, 
e-governmentdiensten,
grensoverschrijdend);

Or. de

Amendement 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. toont aan dat de EU 2020-strategie 
een wezenlijk ijkpunt is voor de toekomst 
van Europa en bijgevolg ook voor de 
beleidslijnen van de Europese Unie, 
aangezien zij de versterking van de 
grondslagen van een op kennis 
gebaseerde, milieuvriendelijke en op 
sociale integratie gerichte economische 
groei nastreeft; benadrukt in die context 
dat het cohesiebeleid een sleutelrol moet 
spelen in de ondersteuning van de EU 
2020-strategie;
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Or. es

Amendement 233
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat ook de steun voor 
basisinfrastructuren en conventionele 
energiebronnen als EU 2020-conform 
moet worden beschouwd, aangezien 
convergentieregio's alleen een bijdrage 
kunnen leveren aan de EU 2020-
doelstellingen als ze beschikken over 
concurrerende vervoers-, energie- en 
communicatienetwerken en
afvalverwerkingsinfrastructuren –
daarom moeten de EU 2020-
doelstellingen juist voor de zwakkere en 
armste regio's tot op zekere hoogte 
interpreteerbaar zijn;

Schrappen

Or. es

Amendement 234
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat ook de steun voor 
basisinfrastructuren en conventionele 
energiebronnen als EU 2020-conform 
moet worden beschouwd, aangezien 
convergentieregio's alleen een bijdrage 
kunnen leveren aan de EU 2020-
doelstellingen als ze beschikken over 
concurrerende vervoers-, energie- en 
communicatienetwerken en 

Schrappen
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afvalverwerkingsinfrastructuren –
daarom moeten de EU 2020-
doelstellingen juist voor de zwakkere en 
armste regio's tot op zekere hoogte 
interpreteerbaar zijn;

Or. en

Amendement 235
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat ook de steun voor 
basisinfrastructuren en conventionele 
energiebronnen als EU 2020-conform 
moet worden beschouwd, aangezien 
convergentieregio's alleen een bijdrage 
kunnen leveren aan de EU 2020-
doelstellingen als ze beschikken over 
concurrerende vervoers-, energie- en 
communicatienetwerken en 
afvalverwerkingsinfrastructuren –
daarom moeten de EU 2020-
doelstellingen juist voor de zwakkere en 
armste regio's tot op zekere hoogte 
interpreteerbaar zijn;

18. onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is om de Europese energie-
infrastructuur te moderniseren en te 
verbeteren, om slimme netwerken te 
ontwikkelen en interconnecties aan te 
leggen die noodzakelijk zijn voor de 
totstandbrenging van de interne 
energiemarkt, en;om aan de energie- en 
klimaatdoelstellingen te voldoen; is van 
mening dat op dit terrein aanzienlijke 
investeringen nodig kunnen zijn en dat 
steun in het kader van het cohesiebeleid 
hieraan een passende bijdrage kan 
leveren; herinnert aan de noodzaak om de 
behoefte aan infrastructuur nauwkeurig 
in kaart te brengen en overtollige 
capaciteit te voorkomen door het 
kosteneffectieve energie-
efficiëntiepotenteel volledig in 
aanmerking te nemen; benadrukt de 
noodzaak van een zo groot mogelijk effect 
van Europese financiering en van de 
benutting van innovatieve financiële 
instrumenten ter financiering van 
prioritaire Europese projecten op het 
gebied van energie-infrastructuur;

Or. en
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Amendement 236
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat ook de steun voor 
basisinfrastructuren en conventionele 
energiebronnen als EU 2020-conform moet 
worden beschouwd, aangezien 
convergentieregio's alleen een bijdrage 
kunnen leveren aan de EU 2020-
doelstellingen als ze beschikken over 
concurrerende vervoers-, energie- en 
communicatienetwerken en 
afvalverwerkingsinfrastructuren – daarom 
moeten de EU 2020-doelstellingen juist 
voor de zwakkere en armste regio's tot op 
zekere hoogte interpreteerbaar zijn;

18. is van mening dat ook de steun voor 
basisinfrastructuren en conventionele 
energiebronnen als EU 2020-conform moet 
worden beschouwd, aangezien 
convergentieregio's alleen een bijdrage 
kunnen leveren aan de EU 2020-
doelstellingen als ze beschikken over 
concurrerende vervoers-, energie- en 
communicatienetwerken en 
afvalverwerkingsinfrastructuren – daarom 
moeten de EU 2020-doelstellingen juist 
voor de zwakkere en armste regio's tot op 
zekere hoogte interpreteerbaar zijn; is er in 
dit verband mee ingenomen dat er meer 
gebruik wordt gemaakt van innovatieve 
financieringsoplossingen, zoals 
EU-projectobligaties of het 
publiek-privaat partnerschap, alsmede 
mogelijkheden die de EIB/EIF-groep 
aanbiedt;

Or. de

Amendement 237
Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat ook de steun voor 
basisinfrastructuren en conventionele
energiebronnen als EU 2020-conform moet 
worden beschouwd, aangezien 
convergentieregio's alleen een bijdrage 
kunnen leveren aan de EU 2020-
doelstellingen als ze beschikken over 

18. is van mening dat ook de steun voor 
basisinfrastructuren en conventionele 
energiebronnen als EU 2020-conform moet 
worden beschouwd, aangezien 
convergentieregio's alleen een bijdrage 
kunnen leveren aan de EU 2020-
doelstellingen als ze beschikken over 
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concurrerende vervoers-, energie- en 
communicatienetwerken en 
afvalverwerkingsinfrastructuren – daarom 
moeten de EU 2020-doelstellingen juist 
voor de zwakkere en armste regio's tot op 
zekere hoogte interpreteerbaar zijn;

concurrerende vervoers-, energie- en 
communicatienetwerken en een 
ecologische infrastructuur – daarom 
moeten de EU 2020-doelstellingen juist 
voor de zwakkere en armste regio's tot op 
zekere hoogte interpreteerbaar zijn;

Or. bg

Amendement 238
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat ook de steun voor 
basisinfrastructuren en conventionele 
energiebronnen als EU 2020-conform 
moet worden beschouwd, aangezien 
convergentieregio's alleen een bijdrage 
kunnen leveren aan de EU 2020-
doelstellingen als ze beschikken over 
concurrerende vervoers-, energie- en 
communicatienetwerken en 
afvalverwerkingsinfrastructuren – daarom 
moeten de EU 2020-doelstellingen juist 
voor de zwakkere en armste regio's tot op 
zekere hoogte interpreteerbaar zijn;

18. is van mening dat ook de steun voor 
basisinfrastructuren als EU 2020-conform 
moet worden beschouwd, aangezien 
convergentieregio's alleen een bijdrage 
kunnen leveren aan de EU 2020-
doelstellingen als ze beschikken over 
concurrerende vervoers-, energie- en 
communicatienetwerken en 
afvalverwerkingsinfrastructuren – daarom 
moeten de EU 2020-doelstellingen juist 
voor de zwakkere en armste regio's tot op 
zekere hoogte interpreteerbaar zijn;

Or. fr

Amendement 239
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat ook de steun voor 
basisinfrastructuren en conventionele 
energiebronnen als EU 2020-conform moet 

18. is van mening dat ook de steun voor 
basisinfrastructuren en conventionele 
energiebronnen als EU 2020-conform moet 
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worden beschouwd, aangezien 
convergentieregio's alleen een bijdrage 
kunnen leveren aan de EU 2020-
doelstellingen als ze beschikken over 
concurrerende vervoers-, energie- en 
communicatienetwerken en 
afvalverwerkingsinfrastructuren – daarom 
moeten de EU 2020-doelstellingen juist
voor de zwakkere en armste regio's tot op 
zekere hoogte interpreteerbaar zijn;

worden beschouwd, aangezien regio's
alleen een bijdrage kunnen leveren aan de 
EU 2020-doelstellingen als ze beschikken 
over concurrerende vervoers-, energie- en 
communicatienetwerken en 
afvalverwerkingsinfrastructuren – daarom 
moeten de EU 2020-doelstellingen voor 
regio's juist tot op zekere hoogte 
interpreteerbaar zijn;

Or. en

Amendement 240
Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat ook de steun voor 
basisinfrastructuren en conventionele 
energiebronnen als EU 2020-conform moet 
worden beschouwd, aangezien 
convergentieregio's alleen een bijdrage 
kunnen leveren aan de EU 2020-
doelstellingen als ze beschikken over 
concurrerende vervoers-, energie- en 
communicatienetwerken en 
afvalverwerkingsinfrastructuren – daarom 
moeten de EU 2020-doelstellingen juist 
voor de zwakkere en armste regio's tot op 
zekere hoogte interpreteerbaar zijn;

18. is van mening dat ook de steun voor 
basisinfrastructuren en conventionele 
energiebronnen als EU 2020-conform moet 
worden beschouwd, aangezien 
convergentieregio's alleen een bijdrage 
kunnen leveren aan de EU 2020-
doelstellingen als ze beschikken over 
concurrerende vervoers-, energie- en 
communicatienetwerken en 
afvalverwerkingsinfrastructuren, die in 
overeenstemming zijn met de uit vijf 
niveaus bestaande afvalhiërarchie –
daarom moeten de EU 2020-doelstellingen 
juist voor de zwakkere en armste regio's tot 
op zekere hoogte interpreteerbaar zijn;

Or. de

Amendement 241
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van het
gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); wijst erop dat de 
nationale overheden de ruimte moeten 
hebben om op het passende 
beslissingsniveau ook andere indicatoren
te gebruiken;

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van de verdeling van middelen 
onder alle gebieden na 2013; is overigens 
van mening dat het cohesiebeleid zich bij 
de uitvoering moet baseren op bredere 
indicatoren dan het bbp, bijvoorbeeld door 
ook rekening te houden met 
duurzaamheid, toegang tot diensten van 
algemeen belang, de territoriale dichtheid 
of de index van de menselijke 
ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het bbp het
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van gebieden die de meeste
steun ontvangen (minder dan 75% van het 
gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); wijst erop dat de 
nationale overheden de ruimte moeten 
hebben om op het passende 
beslissingsniveau ook andere indicatoren te 
gebruiken;

19. is van mening dat het bbp een van de
belangrijkste criteria moet blijven om te 
bepalen welke regio's in het kader van het 
regionaal beleid voor steun in aanmerking 
komen, maar moet worden aangevuld met 
andere indicatoren om vast te stellen wat 
de kwetsbaarste regio's zijn; benadrukt 
dat alleen aan de hand van het bbp geen 
omvattend beeld kan worden gegeven van 
de regionale ontwikkeling, omdat 
relevante sociale factoren zoals 
inkomensverschillen en werkloosheid 
hierbij buiten beschouwing blijven; stelt 
voor om de drempel voor de bepaling van 
gebieden die de meeste steun ontvangen 
(minder dan 75% van het gemiddelde bbp 
per hoofd van de bevolking) en eventueel 
cohesielanden te handhaven; stelt voor om 
het cofinancieringsniveau uit EU-
middelen te variëren tussen 50 en 75%, al 
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naargelang het regionale verschil met het 
EU-gemiddelde; wijst erop dat de nationale 
overheden de ruimte moeten hebben om op 
het passende beslissingsniveau ook andere 
indicatoren te gebruiken;

Or. en

Amendement 243
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van 
het gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); wijst erop dat de 
nationale overheden de ruimte moeten 
hebben om op het passende 
beslissingsniveau ook andere indicatoren 
te gebruiken;

19. accepteert dat het bbp het belangrijkste 
criterium blijft voor de bepaling van 
gebieden die in aanmerking komen voor 
de verschillende doelstellingen van het 
cohesiebeleid en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); is echter van mening 
dat het cohesiebeleid bij de uitvoering 
gebaseerd moet zijn op bredere 
indicatoren dan het bbp; benadrukt 
overigens dat de nationale statistische 
instrumenten beter op elkaar moeten 
worden afgestemd; beschouwt een diepere 
reflectie op aan het bbp complementaire 
indicatoren voor het cohesiebeleid;

Or. fr

Amendement 244
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
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de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van het 
gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); wijst erop dat de 
nationale overheden de ruimte moeten
hebben om op het passende 
beslissingsniveau ook andere indicatoren te 
gebruiken;

de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van het 
gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); het is echter van 
belang dat de nationale overheden de
mogelijkheid hebben om op het meest 
passende besluitvormingsniveau, voor elke 
doelstelling en rekening houdend met
geografische concentratie, andere 
indicatoren op te nemen, waarmee de 
respectievelijke sociale, economische, 
demografische, geografische en milieu-
uitdagingen kunnen worden gemeten;

Or. it

Amendement 245
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van 
het gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden
(minder dan 90%); wijst erop dat de 
nationale overheden de ruimte moeten 
hebben om op het passende 
beslissingsniveau ook andere indicatoren te 
gebruiken;

19. is van mening dat het bbp een 
belangrijk criterium moet blijven voor de 
subsidiabiliteit van cohesiegebieden en –
landen, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan de mogelijkheid om, waar nodig en 
gepast, bijkomende indicatoren in te 
voeren die aansluiten op de complexe 
aard van het beginsel van territoriale 
samenhang; wijst erop dat de nationale 
overheden de ruimte moeten hebben om op 
het passende beslissingsniveau ook andere 
indicatoren te gebruiken;

Or. es

Amendement 246
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van het 
gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); wijst erop dat de 
nationale overheden de ruimte moeten 
hebben om op het passende 
beslissingsniveau ook andere indicatoren te 
gebruiken;

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van het 
gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); wijst erop dat 
aanvullende indicatoren die belangrijk 
zijn voor het meten van de sociale cohesie 
(zoals het werkloosheidscijfer, armoede, 
enz.) en de territoriale cohesie en 
continuïteit, en ook milieu-indicatoren 
moeten worden toegepast; wijst erop dat 
de nationale overheden de ruimte moeten 
hebben om op het passende 
beslissingsniveau ook andere indicatoren te 
gebruiken;

Or. en

Amendement 247
Georgios Stavrakakis, Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van het 
gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); wijst erop dat de 
nationale overheden de ruimte moeten 
hebben om op het passende 
beslissingsniveau ook andere indicatoren te 
gebruiken;

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van het 
gemiddelde bni per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); wijst erop dat de 
nationale overheden de ruimte moeten 
hebben om op het passende 
beslissingsniveau ook andere indicatoren te 
gebruiken;

Or. en
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Amendement 248
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van het 
gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); wijst erop dat de 
nationale overheden de ruimte moeten 
hebben om op het passende 
beslissingsniveau ook andere indicatoren 
te gebruiken;

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van het 
gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); wijst op de 
mogelijkheid om de nationale overheden 
de ruimte te geven om het meest passende 
beslissingsniveau vast te stellen en in het 
kader van de verschillende doelstellingen 
eventuele nationale indicatoren vast te 
stellen;

Or. it

Amendement 249
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van het 
gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); wijst erop dat de 
nationale overheden de ruimte moeten 
hebben om op het passende 
beslissingsniveau ook andere indicatoren te 
gebruiken;

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van het 
gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); wijst erop dat de 
nationale overheden de speelruimte
moeten hebben om op het passende
beslissingsniveau ook gebruik te maken 
van andere indicatoren, die in de nationale 
strategische referentiekaders moeten 
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worden vastgelegd, en dat het gebruik van 
deze indicatoren voor gerichte territoriale 
steun moet in de verordeningen worden 
aangemoedigd wanneer dit tot een grotere 
toegevoegde waarde en concentratie van 
EU-steun leidt;

Or. en

Amendement 250
Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van het 
gemiddelde bbp per hoofd van de
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); wijst erop dat de 
nationale overheden de ruimte moeten 
hebben om op het passende 
beslissingsniveau ook andere indicatoren te 
gebruiken;

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van het 
gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%), gelet op artikel 5 van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006; wijst 
erop dat de nationale overheden de ruimte 
moeten hebben om op het passende 
beslissingsniveau ook andere indicatoren te 
gebruiken;

Or. bg

Amendement 251
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van het 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); wijst erop dat de 
nationale overheden de ruimte moeten 
hebben om op het passende 
beslissingsniveau ook andere indicatoren te 
gebruiken;

Or. en

Amendement 252
Kerstin Westphal, Georgios Stavrakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van het 
gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); wijst erop dat de 
nationale overheden de ruimte moeten 
hebben om op het passende 
beslissingsniveau ook andere indicatoren te 
gebruiken;

19. is van mening dat het bbp het 
belangrijkste criterium moet blijven voor 
de bepaling van gebieden die de meeste 
steun ontvangen (minder dan 75% van het 
gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking) en eventueel cohesielanden 
(minder dan 90%); wijst erop dat de 
nationale en regionale overheden de 
ruimte moeten hebben om op het passende 
beslissingsniveau ook andere indicatoren te 
gebruiken;

Or. en

Amendement 253
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verlangt dat het cohesiebeleid conform 
de voorschriften uit het Verdrag van 
Lissabon vooral gericht moet blijven op de 
meest achtergestelde regio's; onderstreept 

20. verlangt dat het cohesiebeleid conform 
de voorschriften uit het Verdrag van 
Lissabon vooral gericht moet blijven op de 
meest achtergestelde regio's; onderstreept 
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dat in het kader van doelstelling 1 
(convergentie) een op de 
ontwikkelingsproblemen afgestemd 
aandeel aan de meest benadeelde regio's 
moet worden toegewezen;

dat een proportioneel en op de 
ontwikkelingsproblemen afgestemd 
aandeel van de middelen aan de meest 
benadeelde regio's moet worden 
toegewezen;

Or. es

Amendement 254
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verlangt dat het cohesiebeleid conform 
de voorschriften uit het Verdrag van 
Lissabon vooral gericht moet blijven op de 
meest achtergestelde regio's; onderstreept 
dat in het kader van doelstelling 1 
(convergentie) een op de 
ontwikkelingsproblemen afgestemd 
aandeel aan de meest benadeelde regio's 
moet worden toegewezen;

20. verlangt dat het cohesiebeleid conform 
de voorschriften uit het Verdrag van 
Lissabon van toepassing moet blijven op 
alle regio's en in de eerste plaats gericht 
moet blijven op de meest achtergestelde 
regio's; onderstreept dat in het kader van 
doelstelling 1 (convergentie) een op de 
ontwikkelingsproblemen afgestemd 
aandeel aan de meest benadeelde regio's 
moet worden toegewezen;

Or. en

Amendement 255
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verlangt dat het cohesiebeleid conform 
de voorschriften uit het Verdrag van 
Lissabon vooral gericht moet blijven op de 
meest achtergestelde regio's; onderstreept 
dat in het kader van doelstelling 1 
(convergentie) een op de 
ontwikkelingsproblemen afgestemd 

20. verlangt dat het cohesiebeleid conform 
de voorschriften uit het Verdrag van 
Lissabon vooral gericht moet blijven op de 
meest achtergestelde regio's; onderstreept 
dat in het kader van doelstelling 1 
(convergentie) een op de 
ontwikkelingsproblemen afgestemd 
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aandeel aan de meest benadeelde regio's 
moet worden toegewezen;

aandeel aan de meest benadeelde regio's 
moet worden toegewezen;

Or. it

Amendement 256
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verlangt dat het cohesiebeleid conform 
de voorschriften uit het Verdrag van 
Lissabon vooral gericht moet blijven op de 
meest achtergestelde regio's: onderstreept 
dat in het kader van doelstelling 1
(convergentie) een op de 
ontwikkelingsproblemen afgestemd 
aandeel aan de meest benadeelde regio's 
moet worden toegewezen;

20. verlangt dat het cohesiebeleid conform 
de voorschriften uit het Verdrag van 
Lissabon vooral gericht moet blijven op de 
meest achtergestelde regio's: onderstreept 
dat in het kader van de doelstelling 
"convergentie" een op de 
ontwikkelingsproblemen afgestemd 
aandeel aan de meest benadeelde regio's 
moet worden toegewezen;

Or. fr

Amendement 257
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Estelle Grelier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt voor gebieden die in het 
verleden de meeste steun ontvingen 
(convergentieregio's) een betrouwbare en 
passende vervolgsteunregeling (phasing 
out) in het kader van de doelstelling 
"convergentie";

Schrappen

Or. fr
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Amendement 258
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt voor gebieden die in het 
verleden de meeste steun ontvingen 
(convergentieregio's) een betrouwbare en
passende vervolgsteunregeling (phasing 
out) in het kader van de doelstelling 
"convergentie";

21. verzoekt dat gebieden die niet meer 
onder de doelstelling "convergentie"
vallen en overgangsmechanismen in 
stand houden die een evenwichtige 
ontwikkeling mogelijk maken, een 
passende behandeling krijgen en dat 
vermeden wordt dat er zich een 
economische shock voordoet ten gevolge 
van een plotselinge verandering in de 
ontvangen steun;

Or. es

Amendement 259
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt voor gebieden die in het 
verleden de meeste steun ontvingen 
(convergentieregio's) een betrouwbare en 
passende vervolgsteunregeling (phasing 
out) in het kader van de doelstelling 
"convergentie";

21. verzoekt voor gebieden die vanaf 2013 
niet meer onder de doelstelling 
"convergentie" vallen, een betrouwbare en 
passende vervolgsteunregeling (phasing 
out) in het kader van die doelstelling;
verzoekt er voorts om in het kader van de 
doelstelling "concurrentievermogen"
rekening te houden met regio's die tijdens 
de huidige programmeringsperiode 
weliswaar onder deze doelstelling vallen, 
maar die desalniettemin nog steeds te 
kampen hebben met structurele sociale en 
economische moeilijkheden met het 
bereiken van de Europa 2020-
doelstellingen en waar sprake is van 
interne regionale ongelijkheid;
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Or. en

Amendement 260
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt voor gebieden die in het 
verleden de meeste steun ontvingen 
(convergentieregio's) een betrouwbare en 
passende vervolgsteunregeling (phasing 
out) in het kader van de doelstelling 
"convergentie";

21. verzoekt het instellen van een nieuwe 
tussencategorie voor regio´s met een EU-
gemiddeld bbp per hoofd van de bevolking 
tussen 75% en 90%, om een eind te 
maken aan de politieke problemen 
(ongelijke behandeling van regio's in 
vergelijkbare situaties) maar ook 
praktische problemen 
(beheersmoelijkheden bij dalende 
financiering) in verband met de huidige 
vervolgsteunregeling (phasing out); is van 
mening dat het instellen van een 
dergelijke categorie mogelijk wordt 
gemaakt door het feit dat een aanzienlijk 
aantal regio's de grens van 75% van het 
gemiddelde bbp per hoofd van de 
bevolking in de Unie hebben 
overschreden en zodoende automatisch 
niet meer passen in het kader van de 
doelstelling "convergentie" of die van 
"concurrentievermogen", en ook niet 
kunnen zorgen voor een 
begrotingstoename voor het 
cohesiebeleid; is van mening dat de 
grondbeginselen van het cohesiebeleid –
rechtvaardigheid en solidariteit – met deze 
nieuwe categorie versterkt kunnen 
worden;

Or. fr

Amendement 261
Hermann Winkler, Joachim Zeller
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt voor gebieden die in het 
verleden de meeste steun ontvingen 
(convergentieregio's) een betrouwbare en 
passende vervolgsteunregeling (phasing 
out) in het kader van de doelstelling 
"convergentie";

21. verzoekt voor gebieden die momenteel 
steun ontvangen in het kader van de 
doelstelling "convergentie" maar 
waarvan het bruto binnenlands product 
per inwoner hoger is dan 75 procent van 
het EU-gemiddelde, een betrouwbare en 
passende vervolgsteunregeling (phasing 
out) in het kader van de doelstelling 
"convergentie"; zonder 
vervolgsteunregeling zouden bestaande 
succesvolle initiatieven voor de verdere 
ontwikkeling van de regio's groot gevaar 
lopen;

Or. de

Amendement 262
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt voor gebieden die in het 
verleden de meeste steun ontvingen 
(convergentieregio's) een betrouwbare en 
passende vervolgsteunregeling (phasing 
out) in het kader van de doelstelling 
"convergentie";

21. verzoekt voor gebieden die in het 
verleden de meeste steun ontvingen 
(convergentieregio's) een betrouwbare en 
passende vervolgsteunregeling (phasing 
out) in het kader van de doelstelling 
"convergentie" en verzoekt om de 
invoering van een steunregeling voor 
regio's die in bijzondere mate worden 
getroffen door economische crises en 
andere sociaaleconomische problemen, 
zoals demografische veranderingen; 
steunt derhalve het voorstel van de 
Commissie om een tussencategorie van 
voor steun in aanmerking komende 
regio's in te voeren met een bbp boven 
75% van het EU-gemiddelde, maar lager 
dan dat gemiddelde; onderstreept de 
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noodzaak om binnen deze categorie een 
gedifferentieerde benadering te hanteren 
met betrekking tot het 
cofinancieringspercentage en het aantal 
bestedingsprioriteiten waaraan moet 
worden voldaan; onderstreept dat de 
instelling van deze tussencategorie een 
overgangsmaatregel moet zijn en vraagt 
de Commissie om te zorgen voor een 
degressieve aanpak met betrekking tot de 
regio's van deze categorie en rekening te 
houden met de noodzaak om het bbp aan 
te vullen met sociale criteria, teneinde 
informatie te verkrijgen over de 
daadwerkelijke economische situatie;

Or. en

Amendement 263
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt voor gebieden die in het 
verleden de meeste steun ontvingen 
(convergentieregio's) een betrouwbare en
passende vervolgsteunregeling (phasing 
out) in het kader van de doelstelling 
"convergentie";

21. verzoekt voor gebieden die in het 
verleden de meeste steun ontvingen 
(convergentieregio's) een betrouwbare,
passende, herwerkte en voor zover nodig 
verlengde vervolgsteunregeling (phasing 
out) in het kader van de doelstelling 
"convergentie" om ervoor te zorgen dat 
voormalige convergentieregio's niet 
worden geconfronteerd met een drastische 
vermindering van betalingen uit de 
structuurfondsen die afbreuk zou kunnen 
doen aan hun tot dusver geleverde 
ontwikkelingsinspanningen; verzoekt de 
Commissie derhalve een nieuwe 
vervolgsteunregeling voor te stellen op 
basis van een strategie die erop gericht is 
voormalige convergentieregio's te helpen 
de overgang van "doelstelling 1" naar 
"doelstelling 2" consequent en succesvol 
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ten uitvoer te leggen en hun 
ontwikkelingsinspanningen productief 
voort te zetten;

Or. en

Amendement 264
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt voor gebieden die in het 
verleden de meeste steun ontvingen 
(convergentieregio's) een betrouwbare en 
passende vervolgsteunregeling (phasing 
out) in het kader van de doelstelling 
"convergentie";

21. verzoekt de Commissie de 
ontwikkelingssituatie en de specifieke 
behoeften van gebieden die in het verleden 
de meeste steun ontvingen 
(convergentieregio's) in het kader van de 
doelstelling "convergentie", grondig te 
analyseren om te beoordelen in welke 
mate betrouwbare en passende 
vervolgsteunregelingen (phasing out) 
kunnen worden ingevoerd;

Or. en

Amendement 265
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt voor gebieden die in het 
verleden de meeste steun ontvingen 
(convergentieregio's) een betrouwbare en 
passende vervolgsteunregeling (phasing 
out) in het kader van de doelstelling 
"convergentie";

21. verzoekt voor gebieden die in het 
verleden de meeste steun ontvingen 
(convergentieregio's) een flexibele en 
solide vervolgsteunregeling (phasing out) 
in het kader van de doelstelling 
"convergentie" gedurende de gehele 
periode; is van mening dat deze solide 
financieringsregeling de voorkeur moet 
krijgen boven de invoering van een aparte 
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tussencategorie;

Or. en

Amendement 266
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt voor gebieden die in het 
verleden de meeste steun ontvingen 
(convergentieregio's) een betrouwbare en 
passende vervolgsteunregeling (phasing 
out) in het kader van de doelstelling 
"convergentie";

21. verzoekt voor convergentieregio's een 
betrouwbare en passende 
vervolgsteunregeling (phasing out) in het 
kader van de doelstelling "convergentie";

Or. it

Amendement 267
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt daarnaast om een tijdelijk 
vangnet voor het geval dat de financiële 
steun die een lidstaat verliest een groot 
deel van zijn bevolking betreft en 
daardoor ook een aanzienlijk deel van de 
steun van de vorige 
programmeringsperiode uitmaakt; is van 
mening dat een aangepast 
phasing-outstelsel met name 
gerechtvaardigd is voor regio's die geen 
steun meer ontvangen in het kader van de 
doelstelling "convergentie" maar die, 
hoewel ze de drempel van 75 procent 
overschrijden, geconfronteerd worden met 
toenemende handicaps (demografische 
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ontwikkeling, migratiedeficit, 
monostructuur, werkloosheid, enzovoort);

Or. de

Amendement 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept op tot de versterking van 
doelstelling 2, "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" met haar horizontale 
karakter; benadrukt dat het beproefde 
systeem van innovatieclusters en 
concurrentiestrijd om subsidies verder 
moet worden ontwikkeld;

22. roept op tot de versterking van 
doelstelling 2, "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid", met haar thematische 
karakter; benadrukt dat het beproefde 
systeem van innovatieclusters in die 
regio's verder moet worden ontwikkeld; 
wijst er in die context op dat er bij het 
uitwerken van de strategieën voldoende 
flexibiliteit moet worden ingebouwd om 
rekening te houden met de problemen en 
de specifieke eigenschappen van elk van 
die regio's;

Or. es

Amendement 269
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept op tot de versterking van 
doelstelling 2, "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" met haar horizontale 
karakter; benadrukt dat het beproefde 
systeem van innovatieclusters en 
concurrentiestrijd om subsidies verder 

22. steunt het voorstel van de Commissie 
om middelen uit de structuurfondsen in te 
zetten in "meer ontwikkelde regio's", in 
het kader van de voormalige
doelstelling 2, "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" met haar horizontale 
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moet worden ontwikkeld; karakter, om vooruitgang te boeken met 
een beperkt aantal prioriteiten van de EU, 
zoals de bevordering van KMO's, groene 
innovatie, bestrijding van de gevolgen van 
de klimaatverandering, lokale 
economieën, toegang de arbeidsmarkt, 
onderwijs en opleiding, sociale insluiting, 
met inbegrip van een actief 
integratiebeleid, toegang tot diensten van 
algemeen belang, biodiversiteit en groene 
infrastructuur, duurzame mobiliteit, 
energie-efficiëntie, hernieuwbare 
energiebronnen en energievoorziening, 
met inbegrip van een slimme, 
gedecentraliseerde energie-infrastructuur, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen (met 
name afval en water), cultureel erfgoed en 
culturele diversiteit; benadrukt dat het 
beproefde systeem van innovatieclusters 
voor de overgang naar een duurzame 
economie en concurrentiestrijd om 
subsidies verder moet worden ontwikkeld;

Or. en

Amendement 270
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Erminia Mazzoni, Sabine 
Verheyen, Joachim Zeller, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept op tot de versterking van 
doelstelling 2, "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" met haar horizontale 
karakter; benadrukt dat het beproefde 
systeem van innovatieclusters en 
concurrentiestrijd om subsidies verder 
moet worden ontwikkeld;

22. roept op tot de versterking van 
doelstelling 2, "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" met haar horizontale 
karakter; benadrukt dat het beproefde 
systeem voor regio's van doelstelling 2 dat 
meer ontwikkelde regio's in staat stelt 
regionale structurele zwakten te 
verhelpen, bijdraagt tot de verwezenlijking 
van gemeenschappelijke Europese 
doelstellingen en toekomstige uitdagingen 
aan te pakken, door gebruik te maken van 
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structuren die flexibel kunnen worden 
aangepast aan veranderde 
omstandigheden en die onder andere van 
innovatieclusters en concurrentiestrijd om 
subsidies omvatten, moet worden 
gehandhaafd en verder moet worden 
ontwikkeld; verzoekt om de instelling van 
aanvullende instrumenten voor gebieden 
die zwaar worden getroffen door 
structurele veranderingen, om bij te 
dragen tot sociaaleconomische 
vooruitgang en de verbetering van de 
infrastructuur;

Or. en

Amendement 271
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept op tot de versterking van 
doelstelling 2, "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" met haar horizontale 
karakter; benadrukt dat het beproefde 
systeem van innovatieclusters en 
concurrentiestrijd om subsidies verder 
moet worden ontwikkeld;

22. roept op tot de versterking van 
doelstelling 2, "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" met haar horizontale 
karakter; benadrukt dat het beproefde 
systeem dat ervoor zorgt dat meer 
ontwikkelde regio's hun sociale en 
economische kapitaal kunnen 
moderniseren en specifieke vormen van 
achterstand en uitblijvende economische 
ontwikkeling kunnen aanpakken, verder 
moet worden ontwikkeld;

Or. en

Amendement 272
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. roept op tot de versterking van 
doelstelling 2, "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" met haar horizontale 
karakter; benadrukt dat het beproefde 
systeem van innovatieclusters en 
concurrentiestrijd om subsidies verder 
moet worden ontwikkeld;

22. roept op tot de versterking van 
doelstelling 2, "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" met haar horizontale 
karakter; verwerpt enige vermindering van 
middelen voor de op dit moment voor 
doelstelling 2 in aanmerking komende 
regio's; benadrukt dat het beproefde 
systeem van innovatieclusters en 
concurrentiestrijd om subsidies verder 
moet worden ontwikkeld;

Or. fr

Amendement 273
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept op tot de versterking van 
doelstelling 2, "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" met haar horizontale 
karakter; benadrukt dat het beproefde 
systeem van innovatieclusters en 
concurrentiestrijd om subsidies verder 
moet worden ontwikkeld;

22. roept op tot behoud van een efficiënte
doelstelling 2, "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" met haar horizontale 
karakter; benadrukt dat het beproefde 
systeem van innovatieclusters en 
concurrentiestrijd om subsidies verder 
moet worden ontwikkeld;

Or. it

Amendement 274
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. roept op tot de versterking van
doelstelling 2, "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" met haar horizontale 
karakter; benadrukt dat het beproefde 
systeem van innovatieclusters en 
concurrentiestrijd om subsidies verder 
moet worden ontwikkeld;

22. roept ertoe op doelstelling 2, "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" op grond van haar 
horizontale karakter te handhaven; 
benadrukt dat het beproefde systeem van 
innovatieclusters verder moet worden
ontwikkeld;

Or. en

Amendement 275
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept op tot de versterking van 
doelstelling 2, "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" met haar horizontale 
karakter; benadrukt dat het beproefde 
systeem van innovatieclusters en 
concurrentiestrijd om subsidies verder 
moet worden ontwikkeld;

22. roept op tot de handhaving van 
doelstelling 2, "regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" met haar horizontale 
karakter; benadrukt dat het beproefde 
systeem van innovatieclusters en 
concurrentiestrijd om subsidies verder 
moet worden ontwikkeld;

Or. en

Amendement 276
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. pleit ervoor om de meer 
ontwikkelde regio's in staat te stellen hun 
sociale en economische kapitaal te 



PE462.896v01-00 152/156 AM\865029NL.doc

NL

moderniseren en specifieke vormen van 
achterstand en uitblijvende economische 
ontwikkeling aan te pakken;

Or. en

Amendement 277
Sophie Auconie, Jan Olbrycht, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Boulland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat een algemene 
nieuwe steuncategorie tussen 75% en 90% 
indruist tegen de beproefde beginselen 
van het EU-cohesiebeleid (steun aan de 
zwaksten, bundeling van lokale 
mogelijkheden in een horizontale 
benadering bij de rijkere regio's); wijst 
deze tussencategorie daarom af;

Schrappen

Or. fr

Amendement 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat een algemene 
nieuwe steuncategorie tussen 75% en 90% 
indruist tegen de beproefde beginselen 
van het EU-cohesiebeleid (steun aan de 
zwaksten, bundeling van lokale 
mogelijkheden in een horizontale 
benadering bij de rijkere regio's); wijst 
deze tussencategorie daarom af;

Schrappen

Or. en
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Amendement 279
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat een algemene 
nieuwe steuncategorie tussen 75% en 90% 
indruist tegen de beproefde beginselen 
van het EU-cohesiebeleid (steun aan de 
zwaksten, bundeling van lokale 
mogelijkheden in een horizontale 
benadering bij de rijkere regio's); wijst 
deze tussencategorie daarom af;

Schrappen

Or. cs

Amendement 280
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat een algemene 
nieuwe steuncategorie tussen 75% en 90% 
indruist tegen de beproefde beginselen 
van het EU-cohesiebeleid (steun aan de 
zwaksten, bundeling van lokale 
mogelijkheden in een horizontale 
benadering bij de rijkere regio's); wijst 
deze tussencategorie daarom af;

Schrappen

Or. de

Amendement 281
Alain Cadec, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat een algemene 
nieuwe steuncategorie tussen 75% en 90% 
indruist tegen de beproefde beginselen 
van het EU-cohesiebeleid (steun aan de 
zwaksten, bundeling van lokale 
mogelijkheden in een horizontale 
benadering bij de rijkere regio's); wijst 
deze tussencategorie daarom af;

23. vraagt om een specifiek mechanisme 
voor de categorie tussen 75% en 90% in de 
vorm van een nieuwe tussencategorie of 
ten minste een specifiek mechanisme 
binnen doelstelling 2, waarmee deze 
regio's een aangepaste behandeling 
kunnen krijgen; is van mening dat het 
specifieke mechanisme gefinancierd moet 
worden uit de verwachte besparingen 
doordat meerdere regio's niet meer onder 
doelstelling 1 vallen, dus bij 
gelijkblijvende begroting, maar in geen 
geval moet leiden tot een lagere 
financiering voor de regio's die op dit 
moment in aanmerking komen voor 
doelstelling 2;

Or. fr

Amendement 282
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat een algemene 
nieuwe steuncategorie tussen 75% en 90%
indruist tegen de beproefde beginselen 
van het EU-cohesiebeleid (steun aan de 
zwaksten, bundeling van lokale 
mogelijkheden in een horizontale 
benadering bij de rijkere regio's); wijst 
deze tussencategorie daarom af;

23. pleit voor een overgangsdoelstelling 
ter ondersteuning van regio's die niet 
langer onder de convergentiedoelstelling 
vallen en voor regio's met een bbp per 
hoofd van de bevolking tussen 75% en 
90% en ter vervanging van het huidige 
systeem van "phasing-out" en "phasing-
in", om zo een rechtvaardig systeem tot 
stand te brengen dat rekening houdt met 
de negatieve gevolgen van de 
economische crisis; is van mening dat een 
dergelijk systeem ervoor zal zorgen dat 
regio's echt gelijk worden behandeld en 
zal zorgen voor de ontplooiing van het 
eigen potentieel van alle regio's van de 
EU;
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Or. en

Amendement 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat een algemene 
nieuwe steuncategorie tussen 75% en 90% 
indruist tegen de beproefde beginselen 
van het EU-cohesiebeleid (steun aan de 
zwaksten, bundeling van lokale 
mogelijkheden in een horizontale 
benadering bij de rijkere regio's); wijst 
deze tussencategorie daarom af;

23. is van mening dat een nieuwe 
tussencategorie van regio's die de 
subsidiabiliteitsdrempel van de 
doelstelling "convergentie" overschreden 
hebben, maar nog niet helemaal 
concurrentiekrachtig zijn, noodzakelijk is 
om aan de ontwikkelingsbehoeften van 
die regio's te beantwoorden; en vraagt om 
te benadrukken dat de regio's die voor het 
eerst niet meer aan de criteria voor de 
doelstelling "convergentie" voldoen, zich 
in een bijzondere situatie bevinden;

Or. es

Amendement 284
Patrice Tirolien, Estelle Grelier, Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat een algemene
nieuwe steuncategorie tussen 75% en 90% 
indruist tegen de beproefde beginselen 
van het EU-cohesiebeleid (steun aan de 
zwaksten, bundeling van lokale 
mogelijkheden in een horizontale 
benadering bij de rijkere regio's); wijst 
deze tussencategorie daarom af;

23. vraagt om een nieuwe tussencategorie 
voor de regio's tussen 75% en 90% van het 
EU-bbp. Dit systeem wil het drempeleffect 
beperken dat is waargenomen bij 75% van 
het EU-bbp (het huidige criterium om in 
aanmerking te komen voor de 
convergentiedoelstelling en die voor 
regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid), en zorgen voor een 
gelijke behandeling voor deze regio's. Er 
moet rekening worden gehouden met 
zowel de moeilijkheden van de regio's die 
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vanaf 2013 voor het eerst niet meer vallen 
onder het convergentiecriterium, maar 
ook die van de regio's die, hoewel ze in 
aanmerking komen voor de doelstelling 
van regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid in de huidige 
programmaperiode, nog steeds 
geconfronteerd worden met structurele 
sociaaleconomische problemen met 
betrekking tot de uitvoering van de 
Europa 2020-strategie, en die te maken 
hebben met interne verschillen tussen 
regio's. Het instellen van deze categorie 
mag niet leiden tot een vermindering voor 
de regio's die op dit moment financiering 
krijgen onder de convergentiedoelstelling 
of die van regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid, of die in staat van 
phasing in of phasing out zijn;

Or. fr


