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Amendement 1
László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat een sterk en solide 
gefinancierd cohesiebeleid een doeltreffend 
en efficiënt instrument is voor de 
uitvoering van de EU-strategie tot 2020, 
omdat dit beleid berust op 
ontwikkelingsprogramma's voor de lange 
termijn en een gedecentraliseerd beheer en 
omdat de prioriteiten van de 
Gemeenschap voor een duurzame 
ontwikkeling erin zijn opgenomen;

1. wijst op de cruciale rol van het 
cohesiebeleid voor de tenuitvoerlegging 
van de strategie Europa 2020, is van 
mening dat een sterk en solide gefinancierd 
cohesiebeleid een doeltreffend en efficiënt 
instrument is voor de uitvoering van de 
Europa 2020-doelstellingen, omdat dit 
beleid berust op ontwikkelingsprogramma's 
voor de lange termijn, over een 
begrotingsdimensie beschikt, alsook over
een gedecentraliseerd beheer; pleit, in lijn 
met het verslag van de Commissie
beleidsuitdagingen, voor handhaving in 
het aanstaande MFK van de financiering 
voor het beleid op ten minste het niveau 
van 2013;

Or. en

Amendement 2
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat een sterk en solide 
gefinancierd cohesiebeleid een doeltreffend 
en efficiënt instrument is voor de 
uitvoering van de EU-strategie tot 2020, 
omdat dit beleid berust op 
ontwikkelingsprogramma's voor de lange 
termijn en een gedecentraliseerd beheer en 
omdat de prioriteiten van de Gemeenschap 
voor een duurzame ontwikkeling erin zijn 
opgenomen;

1. is van mening dat een sterk en solide 
gefinancierd cohesiebeleid een doeltreffend 
en efficiënt instrument is voor de 
uitvoering van de EU-strategie tot 2020, 
omdat dit beleid berust op 
ontwikkelingsprogramma's voor de lange 
termijn en een gedecentraliseerd beheer en 
omdat de prioriteiten van de Gemeenschap 
voor een duurzame ontwikkeling erin zijn 
opgenomen, wijst in dit verband op het 
belang van de betrokkenheid van de 
regio's voor het behalen van de Europa 
2020-doelstellingen;
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Or. en

Amendement 3
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat een sterk en solide 
gefinancierd cohesiebeleid een doeltreffend 
en efficiënt instrument is voor de 
uitvoering van de EU-strategie tot 2020, 
omdat dit beleid berust op 
ontwikkelingsprogramma's voor de lange 
termijn en een gedecentraliseerd beheer en 
omdat de prioriteiten van de Gemeenschap 
voor een duurzame ontwikkeling erin zijn 
opgenomen;

1. is van mening dat een sterk en solide 
gefinancierd cohesiebeleid een doeltreffend 
en efficiënt instrument is voor de 
uitvoering van de EU-strategie tot 2020 en 
ter voorkoming van toekomstige 
economische en financiële crises, omdat 
dit beleid berust op 
ontwikkelingsprogramma's voor de lange 
termijn en een gedecentraliseerd beheer en 
omdat de prioriteiten van de Gemeenschap 
voor een duurzame ontwikkeling erin zijn 
opgenomen;

Or. ro

Amendement 4
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat het 
cohesiebeleid geschraagd wordt door het 
feit dat het algemeen aanvaard is, dat het 
een consequente aanpak voorstaat en dat 
het over stevige financiële middelen 
beschikt;

Or. es

Amendement 5
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)



AM\871083NL.doc 5/15 PE467.224v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met het standpunt van 
de Commissie in haar mededeling over de 
jaarlijkse groeianalyse1 dat 
milieuonvriendelijke subsidies moeten 
worden afgeschaft;
__________________
1 COM(2011)0011.

Or. en

Amendement 6
László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het regionaal beleid over 
een geconsolideerde methodiek met het 
oog op een geïntegreerde aanpak beschikt 
en een goed ontwikkeld sturingssysteem 
biedt om investeringen ter plaatse te 
stimuleren, waarmee de economische 
beleidscoördinatie op passende wijze zou 
kunnen worden ondersteund;

2. wijst erop dat het regionaal beleid 
dankzij het model van multilevel 
governance over een geconsolideerde 
methodiek met het oog op de integratie 
van lokale belanghebbenden beschikt en 
aldus een goed ontwikkeld sturingssysteem 
biedt om investeringen ter plaatse te 
stimuleren; merkt op dat dit de 
economische beleidscoördinatie en de 
ontwikkeling van een grotere synergie 
tussen de EU-begroting en de begroting 
van de lidstaten op passende wijze zou 
kunnen ondersteunen;

Or. en

Amendement 7
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het regionaal beleid over 
een geconsolideerde methodiek met het 
oog op een geïntegreerde aanpak beschikt 

2. wijst erop dat het regionaal beleid over 
een geconsolideerde methodiek met het 
oog op een geïntegreerde aanpak beschikt 
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en een goed ontwikkeld sturingssysteem 
biedt om investeringen ter plaatse te 
stimuleren, waarmee de economische 
beleidscoördinatie op passende wijze zou 
kunnen worden ondersteund;

en een goed ontwikkeld sturingssysteem 
biedt om investeringen en nieuwe 
initiatieven ter plaatse te stimuleren, 
waarmee de economische 
beleidscoördinatie op passende wijze zou 
kunnen worden ondersteund;

Or. en

Amendement 8
Peter Simon, Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het regionaal beleid over 
een geconsolideerde methodiek met het 
oog op een geïntegreerde aanpak beschikt 
en een goed ontwikkeld sturingssysteem 
biedt om investeringen ter plaatse te 
stimuleren, waarmee de economische 
beleidscoördinatie op passende wijze zou 
kunnen worden ondersteund;

2. wijst erop dat het regionaal beleid over 
een geconsolideerde methodiek met het 
oog op een geïntegreerde aanpak beschikt 
en een goed ontwikkeld sturingssysteem 
biedt om investeringen ter plaatse te 
stimuleren, waarmee de economische 
beleidscoördinatie op passende wijze zou 
kunnen worden ondersteund; dringt er bij 
de Commissie derhalve op aan concrete 
aanbevelingen te doen over hoe het 
Structuurfondsen in het kader van de 
operationele programma's voor dit doel 
kunnen worden ingezet;

Or. de

Amendement 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het regionaal beleid over 
een geconsolideerde methodiek met het 
oog op een geïntegreerde aanpak beschikt 
en een goed ontwikkeld sturingssysteem 
biedt om investeringen ter plaatse te 
stimuleren, waarmee de economische 

2. wijst erop dat het regionaal beleid over 
een geconsolideerde methodiek met het 
oog op een geïntegreerde aanpak beschikt 
en een goed ontwikkeld sturingssysteem 
biedt om investeringen ter plaatse te 
stimuleren, waarmee de economische 
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beleidscoördinatie op passende wijze zou 
kunnen worden ondersteund;

beleidseffectiviteit op passende wijze zou 
kunnen worden ondersteund;

Or. el

Amendement 10
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat het regionaal beleid over 
een geconsolideerde methodiek met het 
oog op een geïntegreerde aanpak beschikt 
en een goed ontwikkeld sturingssysteem 
biedt om investeringen ter plaatse te 
stimuleren, waarmee de economische 
beleidscoördinatie op passende wijze zou 
kunnen worden ondersteund;

2. wijst erop dat het regionaal beleid over 
een geconsolideerde methodiek met het 
oog op een geïntegreerde aanpak beschikt 
en een betrouwbaar sturingssysteem biedt 
om investeringen ter plaatse te stimuleren, 
waarmee de economische 
beleidscoördinatie op passende wijze zou 
kunnen worden ondersteund;

Or. fr

Amendement 11
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vindt de deelname van het 
cohesiebeleid essentieel om de 
uitdagingen aan te gaan om de structurele 
ongelijkheden en de verschillen op het 
gebied van het concurrentievermogen op 
de interne markt te verminderen; 
benadrukt dat het belangrijk is om de 
beleidslijnen aan te passen aan de 
typische kenmerken van de regio's ten
einde hun mogelijkheden ten volle te 
benutten en hun beperkingen af te 
zwakken;

Or. pt
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Amendement 12
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het dat de nationale 
doelstellingen niet van ambitie getuigen, 
dat men bovenmatig gefixeerd is op 
kortetermijnresultaten en dat de EU op de 
meeste terreinen de door de Europese 
Raad overeengekomen kerndoelen nog bij 
lange na niet heeft bereikt;

3. herinnert eraan dat op de meeste 
terreinen de door de Europese Raad 
overeengekomen kerndoelen bij lange na 
niet verwezenlijkt zijn; betreurt daarom 
dat de nationale doelstellingen niet van 
ambitie getuigen en bovenmatig gefixeerd
zijn op kortetermijnresultaten en betreurt 
in dat verband dat de Europese Unie de 
structurele doelstellingen, die borg staan 
voor groei op lange termijn, onvoldoende 
aanstuurt;

Or. es

Amendement 13
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het dat de nationale 
doelstellingen niet van ambitie getuigen, 
dat men bovenmatig gefixeerd is op 
kortetermijnresultaten en dat de EU op de 
meeste terreinen de door de Europese Raad 
overeengekomen kerndoelen nog bij lange 
na niet heeft bereikt;

3. dringt er bij de lidstaten op aan 
ambitieuzere nationale doelen te stellen 
en minder gefixeerd te zijn op 
kortetermijnresultaten, aangezien de EU 
op de meeste terreinen de door de Europese 
Raad overeengekomen kerndoelen nog bij 
lange na niet heeft bereikt; betreurt het dat 
de lidstaten voor het bereiken van 
nationale doelen een eigen methodiek 
gebruiken en dringt er bij de Commissie 
op aan de mogelijkheden tot ontwikkeling 
van richtsnoeren op dit gebied af te 
wegen;

Or. lt

Amendement 14
László Surján
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het dat de nationale 
doelstellingen niet van ambitie getuigen, 
dat men bovenmatig gefixeerd is op 
kortetermijnresultaten en dat de EU op de 
meeste terreinen de door de Europese Raad 
overeengekomen kerndoelen nog bij lange 
na niet heeft bereikt;

3. betreurt het dat de nationale 
doelstellingen niet van ambitie getuigen, 
dat men bovenmatig gefixeerd is op 
kortetermijnresultaten en dat de EU op de 
meeste terreinen de door de Europese Raad 
overeengekomen kerndoelen nog bij lange 
na niet heeft bereikt; pleit ervoor de 
prioriteiten van het cohesiebeleid mee te 
nemen in een gestructureerd en vroeg 
debat over de jaarlijkse
begrotingsoriëntaties, en wel middels 
voorafgaande effectanalyses, 
resultaatgericht beleidsplanning en de 
formulering van projecten;

Or. en

Amendement 15
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het dat de nationale 
doelstellingen niet van ambitie getuigen, 
dat men bovenmatig gefixeerd is op 
kortetermijnresultaten en dat de EU op de 
meeste terreinen de door de Europese Raad 
overeengekomen kerndoelen nog bij lange 
na niet heeft bereikt;

3. betreurt het dat de nationale 
doelstellingen niet van ambitie getuigen, 
dat men bovenmatig gefixeerd is op 
kortetermijnresultaten en dat de EU op de 
meeste terreinen de door de Europese Raad 
overeengekomen kerndoelen nog bij lange 
na niet heeft bereikt; wijst op noodzaak tot 
aanvullende inspanningen ter vervulling 
van de doelstellingen op het vlak van 
werkgelegenheid, onderzoek en 
ontwikkeling, energie-efficiëntie, tertiair 
onderwijs en armoede;

Or. en

Amendement 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het dat de nationale 
doelstellingen niet van ambitie getuigen, 
dat men bovenmatig gefixeerd is op 
kortetermijnresultaten en dat de EU op de 
meeste terreinen de door de Europese Raad 
overeengekomen kerndoelen nog bij lange 
na niet heeft bereikt;

3. betreurt het dat de nationale 
doelstellingen niet van ambitie getuigen, 
dat men bovenmatig gefixeerd is op 
kortetermijnresultaten en dat de lidstaten 
van de EU op de meeste terreinen de door 
de Europese Raad overeengekomen 
kerndoelen nog bij lange na niet heeft 
bereikt;

Or. el

Amendement17
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt het belang voor lidstaten 
om hun concurrentievermogen te 
vergroten om op die manier de macro-
economische onevenwichtigheden te 
corrigeren;

Or. fr

Amendement 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat het regionaal 
beleid een belangrijke rol speelt bij de 
opstelling van de nationale programma's 
in het kader van het Europees semester, 
via onder meer de vaststelling van 
doelstellingen en acties ter versterking 
van de economische, sociale en 
territoriale cohesie; 
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Or. el

Amendement 19
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. ziet zich daarom gesterkt in zijn 
opvatting dat het structuurbeleid zodanig 
moet worden gestuurd dat juist de 
regionale mogelijkheden en 
belanghebbenden (en niet alleen de 
nationale) moeten worden versterkt;

4. vindt het daarom noodzakelijk dat 
cohesie zodanig moet worden gestuurd dat 
juist de regionale mogelijkheden en 
belanghebbenden (en niet alleen de 
nationale) moeten worden versterkt; om de 
regionale mogelijkheden te versterken en 
af te stemmen op de nationale, duikt het 
cohesiebeleid opnieuw op als een 
noodzakelijk element om de noodzakelijke 
synergieën te bereiken;

Or. es

Amendement 20
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op de rol die het cohesiebeleid 
speelt bij de verwezenlijking van Europese 
ontwikkelingsdoelstellingen maar ook bij 
de waarborging van begrotingsdiscipline; 
geeft in dit kader steun aan een meerlagig 
besluitvormingsproces en aan een 
meerlagige verantwoordelijkheid voor 
begrotingsdiscipline;

Or. el

Amendement 21
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat een sterkere territoriale 
dimensie van de strategie, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's, met de rechtstreekse 
betrokkenheid van regionale en lokale 
overheden en partners bij de planning en 
uitvoering van de betreffende programma's, 
op alle niveaus meer draagvlak zou 
kweken voor wat met de strategie wordt 
beoogd, en aan de basis de doelstellingen 
en resultaten inzichtelijker zou maken;

5. merkt op dat de EU 2020-strategie een 
sterkere territoriale dimensie behoeft; is in 
dat verband van mening dat, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's, de rechtstreekse 
betrokkenheid van regionale en lokale 
overheden en partners bij de planning en 
uitvoering van de betreffende programma's, 
op alle niveaus meer draagvlak zou 
kweken voor wat met de strategie wordt 
beoogd, en aan de basis de doelstellingen 
en resultaten inzichtelijker zou maken;

Or. es

Amendement 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat een sterkere territoriale 
dimensie van de strategie, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's, met de rechtstreekse 
betrokkenheid van regionale en lokale 
overheden en partners bij de planning en 
uitvoering van de betreffende programma's, 
op alle niveaus meer draagvlak zou 
kweken voor wat met de strategie wordt 
beoogd, en aan de basis de doelstellingen 
en resultaten inzichtelijker zou maken;

5. merkt op dat een sterkere territoriale 
dimensie van de Europa 2020-strategie, 
rekening houdend met de specifieke 
kenmerken en verschillende 
ontwikkelingsniveaus van de Europese 
regio's, met de rechtstreekse betrokkenheid 
van regionale en lokale overheden en 
partners bij de planning en uitvoering van 
de betreffende programma's, op alle 
niveaus meer draagvlak zou kweken voor 
wat met de strategie wordt beoogd, en een 
betere bijdrage van de lokale en regionale 
overheden aan een effectief nationaal 
beleid zou verzekeren; 

Or. el

Amendement 23
Lambert van Nistelrooij
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de lidstaten op de nationale 
parlementen, de sociale partners, de
regionale en lokale autoriteiten en het 
maatschappelijk middenveld nauwer bij de 
invulling van de nationale 
hervormingsprogramma's te betrekken en 
regelmatig te raadplegen.

6. roept de lidstaten en hun regio's op de 
nationale en regionale parlementen, de 
sociale partners, de publieke autoriteiten en 
het maatschappelijk middenveld nauwer bij 
de invulling van de nationale 
hervormingsprogramma's te betrekken en 
regelmatig te raadplegen; wijst er in dit 
verband op dat het van belang is het 
Comité van de Regio's tijdig in te 
schakelen als platform voor de 
coördinatie tussen regio's, opdat deze 
verslag uitbrengen van de stand van 
zaken ten aanzien van de regionale en 
lokale deelname aan het Europese 
semester;

Or. en

Amendement 24
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de lidstaten op de nationale 
parlementen, de sociale partners, de 
regionale en lokale autoriteiten en het 
maatschappelijk middenveld nauwer bij de 
invulling van de nationale 
hervormingsprogramma's te betrekken en 
regelmatig te raadplegen.

6. roept de lidstaten op de nationale 
parlementen, de sociale partners, de 
regionale en lokale autoriteiten en het 
maatschappelijk middenveld nauwer bij de 
invulling van de nationale 
hervormingsprogramma's te betrekken en 
regelmatig te raadplegen alsook om de 
sociale gevolgen van de nu voorbereide 
veranderingen in goede banen te leiden.

Or. en

Amendement 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. roept de lidstaten op de nationale 
parlementen, de sociale partners, de 
regionale en lokale autoriteiten en het 
maatschappelijk middenveld nauwer bij de 
invulling van de nationale 
hervormingsprogramma's te betrekken en 
regelmatig te raadplegen.

6. roept de lidstaten op de nationale 
parlementen, de sociale partners, de 
regionale en lokale autoriteiten en het 
maatschappelijk middenveld nauwer bij de 
invulling van de nationale hervormings-, 
ontwikkelings- en cohesieprogramma's te 
betrekken en regelmatig te raadplegen.

Or. el

Amendement 26
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. Stelt vast dat bij het onderhavige 
Europese Semester de regio's en lokale 
overheden nauwelijks zijn betrokken bij 
de totstandkoming van de nationale 
programma's; roept op per lidstaat 
expliciet vast te leggen hoe dit in het 
volgend jaar wel zal gebeuren;

Or. nl

Amendement 27
Peter Simon, Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat het Europees 
Parlement bij het tot stand brengen van 
een omvattende democratische 
verantwoording van het Europese 
semester een fundamentele rol speelt; 
dringt er bijgevolg bij de Europese 
Commissie op aan het Europees 
Parlement en de respectieve commissies 
aanzienlijk in te binden;
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Or. de

Amendement 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst op de belangrijke rol die het 
Comité van de Regio's zou kunnen spelen 
bij de beoordeling en uitdieping van het 
Europees semester, met name gelet op zijn 
versterkte institutionele rol krachtens het 
Verdrag van Lissabon; 

Or. el


