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Amendement 1
Kerstin Westphal
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 12, 13

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de lidstaten in het 
kader van de operationele programma's
2007-2013 30 miljard euro aan 
structuurgelden gepland hebben voor 
maatregelen op het gebied van de 
demografische verandering, waarmee het 
regionaal beleid een cruciaal instrument
vormt voor de aanpak van de 
demografische verandering,

D. overwegende dat de lidstaten in het 
kader van de operationele programma's
2007-2013 30 miljard euro aan 
structuurgelden gepland hebben voor 
maatregelen op het gebied van de 
demografische verandering, en dat de 
regionale en lokale autoriteiten een 
centrale rol spelen bij de aanpak van dit 
veranderingsproces, waarbij het regionaal 
beleid derhalve een cruciaal
communautair beleidsinstrument vormt,

Or. en

Amendement 2
Kerstin Westphal
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 18, 19, 20, 22, 23, 24

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de demografische 
verandering zeer uiteenlopende gevolgen
voor de regio's heeft;

2. is van mening dat de demografische 
verandering van regio tot regio zeer 
uiteenlopende gevolgen heeft naarmate zij 
zich in een snel of traag tempo voltrekt en 
al naargelang de betrokken regio een 
immigratieoverschot heeft of een regio 
met een krimpende bevolking is, en zij dus 
noopt tot uiteenlopende 
aanpassingsstrategieën en haar
problematiek door alle Europese, 
nationale en regionale autoriteiten op een 
gecoördineerde manier moet worden 
aangepakt, en merkt op dat de kwaliteit 
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van het bestaan anders wordt gedefinieerd 
in regio's met een krimpende bevolking –
met name rurale gebieden – dan in regio's 
met een groeiende bevolking, en is 
derhalve van mening dat er verschillende 
ondersteuningsstrategieën nodig zijn; is 
van mening dat arbeidsmigratie een 
versterkend effect heeft op de 
demografische verandering en dat de 
vergrijzing van de bevolking slechts één 
aspect van dit verschijnsel is;

Or. en

Amendement 3
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 28, 100, 115

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat het EFRO en het 
ESF de dubbele problematiek die 
voortvloeit uit de demografische 
veranderingen in Europa, namelijk het 
toenemende aantal ouderen en het 
teruglopende aantal jongeren, kunnen 
helpen oplossen; pleit voor het gebruik 
van EFRO-middelen om de aanpassing 
van de woonomstandigheden aan de 
behoeften van ouderen te ondersteunen 
teneinde een hoge bestaanskwaliteit voor 
de vergrijzende samenleving te kunnen 
garanderen; dringt er bij de lidstaten en 
de regio's op aan de in het kader van het 
EFRO en het ESF beschikbare middelen 
te gebruiken ter ondersteuning van jonge 
gezinnen;

Or. en
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Amendement 4
Kerstin Westphal
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 43, 45

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie om de 
demografische verandering als een van de 
"thematische prioriteiten" te beschouwen 
voor de uitwerking van het toekomstige 
cohesiebeleid; verzoekt de Commissie 
tevens om er bij het aangaan van 
investeringspartnerschappen bij de 
lidstaten op aan te dringen hieraan
aandacht te besteden;

5. is van mening dat er met behulp van 
EU-beleid ook wat de demografische 
verandering betreft gemeenschappelijke 
oplossingen en synergieën kunnen 
worden ontwikkeld; verzoekt de 
Commissie om de demografische 
verandering als een horizontale 
doelstelling te integreren in het 
toekomstige cohesiebeleid; verzoekt de 
Commissie tevens er bij het aangaan van 
investeringspartnerschappen met de 
lidstaten op aan te dringen dat dit aspect de 
nodige aandacht krijgt;

Or. en

Amendement 5
Kerstin Westphal
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 46, 47, 48, 43

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. moedigt de lidstaten en de regio's aan de 
demografische verandering en de gevolgen 
daarvan meer dan voorheen als
horizontale prioriteit in hun operationele
programma's op te nemen;

6. moedigt de lidstaten en de regio's ertoe
aan bij de uitstippeling van de nationale 
strategische kaderprogramma's (of bij de 
opstelling van de desbetreffende 
documenten) meer dan voorheen plaats in 
te ruimen voor de demografische 
verandering en de gevolgen daarvan, en dit 
te verheffen tot een horizontale
doelstelling; is in dit verband van mening 
dat de vlaggenschipinitiatieven in het 
kader van de EU 2020-strategie, inclusief 
het partnerschap op het gebied van actief 
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en gezond ouder worden, direct kunnen 
worden afgestemd op de voorkeuren van 
de bij deze programma's betrokken 
partners;

Or. en

Amendement 6
Kerstin Westphal
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 53, 54, 55

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. moedigt regio's aan de structuurfondsen 
in te zetten voor de aanpak van de
demografische uitdagingen en om 
aantrekkelijk te blijven voor de inwoners 
en zo leegloop tegen te gaan;

7. moedigt de regio's ertoe aan de 
structuurfondsen in te zetten om de 
demografische problematiek te helpen 
oplossen en de sociale en administratieve 
diensten – ook in kleine en afgelegen 
steden en dorpen – beter toegankelijk te 
maken door het specifieke potentieel van 
elke regio tot ontwikkeling te brengen en 
de factoren waardoor mensen daar willen 
blijven wonen meer gewicht toe te 
kennen;

Or. en

Amendement 7
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 52, 60, 111

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. merkt op dat met name kleine steden 
in regio's die met leegloop te kampen 
hebben een belangrijke rol als 
dienstverleningscentrum vervullen; pleit 
ervoor deze ankerfunctie ook in de 
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toekomst tot haar recht te laten komen in 
de structuurfondsen, met name door het 
ELFPO beter te coördineren met het 
EFRO en het ESF; wijst erop dat leegloop 
van het platteland op zijn beurt negatieve 
gevolgen met zich meebrengt voor 
stedelijke gebieden, en dat economisch en 
sociaal bloeiende plattelandsgebieden een 
publiek goed zijn, hetgeen zich zou 
moeten vertalen in een 
plattelandsontwikkelingsprogramma dat 
niet om middelen verlegen zit; verzoekt de 
lidstaten, regio's en gemeenten voor hun 
inwoners in alle leeftijdsklassen een 
compleet en efficiënt dienstennetwerk aan 
te bieden om ontvolking van het 
platteland en leegloop tegen te gaan;

Or. en

Amendement 8
Kerstin Westphal
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 62, 63

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat EFRO-middelen kunnen 
worden aangewend om sociale uitsluiting 
van ouderen tegen te gaan, bijvoorbeeld 
door de ontwikkeling van op ouderen 
afgestemde infrastructuur;

9. wijst erop dat EFRO-middelen ook
kunnen worden aangewend om sociale 
uitsluiting van ouderen tegen te gaan, 
bijvoorbeeld door de ontwikkeling van
specifiek op ouderen afgestemde 
infrastructuur en diensten die voor 
iedereen toegankelijk moeten worden 
gemaakt;

Or. en
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Amendement 9
Kerstin Westphal
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 65, 66, 67

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat in regio's waar de 
bevolking krimpt ook stadsvernieuwing 
(bijv. renovatie) financieel gesteund moet 
worden; is van mening dat men zich bij de
stadsplanning meer moet instellen op 
herbestemming van infrastructuur, ook 
door revitalisering en herinrichting van
stadscentra;

10. is van mening dat in regio's waar de 
bevolking krimpt financiële steun voor 
aanpassingsstrategieën moet worden
verstrekt; is van mening dat men zich bij 
de stads- en regionale planning meer moet 
instellen op herbestemming van 
infrastructuur, ook door revitalisering en 
herinrichting van binnensteden; dit is 
tevens een terrein waarop samenwerking 
met particuliere partners een belangrijke 
rol speelt; merkt op dat de ontwikkeling 
van leeftijdsvriendelijke steden en 
gemeenten een van de prioriteiten in de 
sfeer van het stedelijk beleid moet zijn;

Or. en

Amendement 10
Kerstin Westphal
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 79, 81, 82

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten aan hun aanbod 
aan sociale voorzieningen en 
zorgvoorzieningen aan te passen aan de
veranderende vraag en om gelden 
beschikbaar te stellen voor thuiszorg voor 
ouderen en een afdoende territoriale 
spreiding van het zorgaanbod;

13. moedigt de lidstaten ertoe aan hun 
aanbod aan sociale en zorgvoorzieningen 
aan te passen aan de behoeften van 
iedereen, met name van gezinnen en
kinderen, en om gelden beschikbaar te 
stellen voor thuiszorg en universele 
gezondheidszorg voor ouderen, ongeacht 
hun inkomen, leeftijd of sociale status, 
zodat ontvolking van plattelands- en 
perifere gebieden wordt tegengegaan;
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Or. en

Amendement 11
Kerstin Westphal
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 85, 86, 90, 87, 91

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. acht overheidsinvesteringen in de
gezondheids- en zorgstelsels van groot 
belang voor de sociale samenhang in 
Europa; verzoekt de lidstaten ook in 
plattelandsgebieden te zorgen voor goede 
medische zorg, bijvoorbeeld in de vorm 
van regionale medische centra
("Portalkliniken"), en structuurgelden 
beschikbaar te stellen voor aanvullende 
maatregelen op het vlak van 
telegeneeskunde;

14. acht overheidsinvesteringen in de
gezondheids- en zorgstelsels van groot 
belang voor de sociale samenhang in 
Europa; verzoekt de lidstaten ook in 
plattelandsgebieden goede medische zorg
te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van 
regionale medische centra en 
gezondheidsdiensten, om te voorkomen 
dat er een medische kaalslag plaatsvindt, 
door in grensregio's aan te sturen op meer 
grensoverschrijdende samenwerking 
tussen klinieken en belanghebbenden, en 
door de mogelijkheid te overwegen tot 
gebruik van de structuurfondsen voor de 
bevordering van aanvullende maatregelen 
op het gebied van telegeneeskundige en 
zorgtoepassingen en om actief ouder 
worden te ondersteunen; verzoekt de 
Commissie met innovatieve oplossingen te 
komen voor de financiële ondersteuning 
van dergelijke voorzieningen;

Or. en

Amendement 12
Kerstin Westphal
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 95, 96, 97, 98, 99

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. waarschuwt voor een tekort aan 15. waarschuwt voor eventuele specifieke 
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personeel in de verpleging; is van mening 
dat de regio's ESF-middelen moeten 
benutten voor het opleiden van verplegend 
personeel om zo een kwalitatief hoog 
verplegingsniveau te waarborgen;

regionale problemen bij de verstrekking 
van diensten van algemeen belang, en met 
name voor een tekort aan geschoold
personeel in zorggerelateerde beroepen in 
bepaalde regio's; is van mening dat deze
regio's specifieke regionale strategieën 
moeten ontwikkelen om te voorzien in de 
behoeften en problemen op het gebied van 
dienstverlening, en dat zij gebruik moeten 
maken van ESF-middelen voor het 
opleiden van zorgwerkers om de kwaliteit 
van de zorgverlening te kunnen 
garanderen en te waarborgen dat er 
nieuwe banen worden gecreëerd, onder 
meer door middel van 
omscholingsprogramma's voor werklozen;
wijst erop dat een en ander direct 
bijdraagt aan de bevordering van de 
werkgelegenheid als EU 2020-
doelstelling;

Or. en

Amendement 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 102, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt regio's en gemeenten om 
algehele kosteloze en betrouwbare opvang 
aan te bieden voor hele dagen en voor 
kinderen uit alle leeftijdsklassen, om
leegloop tegen te gaan;

16. onderstreept dat de voorwaarden 
moeten worden gecreëerd voor het 
bewerkstelligen van een evenwicht tussen 
werk, gezin en privéleven, en dat in deze 
context waar mogelijk universeel 
beschikbare, betrouwbare en
hoogwaardige dagopvangfaciliteiten 
moeten worden aangeboden voor kinderen
uit alle leeftijdsklassen, met inbegrip van 
voorzieningen en mogelijkheden voor 
voorschools leren om ontvolking tegen te 
gaan, en dat tegelijkertijd de waardevolle 
rol moet worden erkend die grootfamilies 
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spelen in de zorg voor kinderen;

Or. en

Amendement 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 120, 121, 122, 123, 124

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten te streven naar
een gemeenschappelijke migratiestrategie 
aangezien Europa vanwege de 
demografische ontwikkeling aangewezen 
is op een verdere instroom van 
gekwalificeerde arbeidskrachten;

17. verzoekt de lidstaten het eens te 
worden over een gemeenschappelijke
strategie voor legale migratie, niet in de 
laatste plaats omdat Europa, met name in 
bepaalde sectoren, om demografische 
redenen afhankelijk is van en dus ook zijn 
voordeel kan doen met migratie van 
geschoolde arbeidskrachten (zowel tussen
de lidstaten onderling als van buiten de 
EU, waarbij vooral de buurlanden van de 
Unie van bijzonder belang zijn); de 
lidstaten moeten ernaar streven 
gekwalificeerde arbeidskrachten te 
behouden om zo bij te dragen aan een 
evenwichtige regionale ontwikkeling en 
de gevolgen van de demografische
verandering te temperen;

Or. en

Amendement 15
Kerstin Westphal
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 135, 136, 137, 138

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie om het ESF zo 
in te richten dat het potentieel in sterkere 

19. verzoekt de Commissie om het ESF zo 
in te richten dat rekening wordt gehouden 
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mate tegemoet komt aan de uitdagingen
van de demografische verandering; wijst 
erop dat de kennis van ouderen benut zou
moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm 
van coachingprojecten, en dat hiervoor
structuren nodig zijn;

met mensen in de verschillende 
levensfasen, zodat er beter gebruik wordt 
gemaakt van de capaciteiten van 
beroepskrachten en vrijwilligers om de
demografische veranderingen het hoofd te 
bieden; wijst erop dat de ervaring en
kennis van ouderen benut zouden moeten 
worden, bijvoorbeeld in de vorm van 
coachingprojecten, zodat de overgang 
tussen generaties effectief gestalte kan 
krijgen, en dat hiervoor adequate 
oplossingen zijn vereist; is van mening dat 
de communicatie tussen generaties 
kansen biedt die moeten worden 
aangegrepen;

Or. en

Amendement 16
Kerstin Westphal
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 146, 148, 151

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de regio's bij de
strijd tegen jeugdwerkloosheid ESF-
middelen moeten gebruiken om jongeren 
de mogelijkheid te geven een geschikt 
beroep te kiezen;

20. is van mening dat de regio's bij de
bestrijding van de jeugdwerkloosheid
effectief ESF-middelen moeten inzetten
om de maatschappelijke integratie van
jongeren te waarborgen en hen de 
mogelijkheid te geven een geschikt beroep 
te kiezen, door bijvoorbeeld 
opleidingsinitiatieven voor jongeren en 
ondernemerschap onder jongeren te 
steunen;

Or. en
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Amendement 17
Kerstin Westphal
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 162, 163, 164, 165

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de lidstaten beter met lokale 
en regionale actoren samen te werken op 
gebieden die met de demografische
verandering verband houden.

24. verzoekt de lidstaten en de regionale 
en lokale overheden om beter met lokale 
en regionale actoren samen te werken op 
gebieden die met de demografische 
verandering verband houden; in 
grensregio's moet die samenwerking ook 
inspelen op de wensen en mogelijkheden 
voor grensoverschrijdende initiatieven; 
pleit op dit gebied voor de ontwikkeling 
van opleidingsprogramma's teneinde een 
beter begrip van en inzicht in de 
problematiek te genereren; dringt er bij de 
regio's op aan optimale praktijken met 
betrekking tot de vergrijzingsproblematiek 
uit te wisselen;

Or. en


