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Amendement 1
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de principes inzake 
territoriale samenwerking ook gelden voor 
de buitengrenzen en een belangrijk 
instrument zijn om de economische 
ontwikkeling van de EU te bevorderen, 
alsmede om de algemene politieke 
doelstellingen van het Europees 
nabuurschapsbeleid, inclusief de 
bevordering van de democratie, te 
ondersteunen; is van mening dat deze 
doelstellingen alleen kunnen worden 
gehaald met de samenwerking zowel van 
de civiele maatschappij als van de 
regionale en lokale overheden; 
onderstreept het feit dat de Commissie haar 
geïntegreerde aanpak moet uitbreiden, 
zodat de lokale en regionale overheden 
duidelijk worden ondersteund als een van 
de peilers ervan en hoeders van het 
algemeen belang;

1. is van mening dat de principes inzake 
territoriale samenwerking ook gelden voor 
de buitengrenzen en een belangrijk 
instrument zijn om de economische 
ontwikkeling van de EU te bevorderen, 
alsmede om de algemene politieke 
doelstellingen van het Europees 
nabuurschapsbeleid, inclusief de 
bevordering van de democratie, te 
ondersteunen; is van mening dat deze 
doelstellingen alleen kunnen worden 
gehaald met de samenwerking zowel van 
de civiele maatschappij als van de 
regionale en lokale overheden, teneinde 
rekening te houden met de 
verscheidenheid aan territoriale 
omstandigheden binnen de ENB-landen 
en ter bevordering van de beginselen van 
subsidiariteit en meerlagig bestuur; 
onderstreept het feit dat de Commissie haar 
geïntegreerde aanpak moet uitbreiden, 
zodat de lokale en regionale overheden 
duidelijk worden ondersteund als een van 
de peilers ervan en hoeders van het 
algemeen belang;

Or. en

Amendement 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de principes inzake 1. is van mening dat de principes inzake 
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territoriale samenwerking ook gelden voor 
de buitengrenzen en een belangrijk 
instrument zijn om de economische 
ontwikkeling van de EU te bevorderen, 
alsmede om de algemene politieke 
doelstellingen van het Europees 
nabuurschapsbeleid, inclusief de 
bevordering van de democratie, te 
ondersteunen; is van mening dat deze 
doelstellingen alleen kunnen worden 
gehaald met de samenwerking zowel van 
de civiele maatschappij als van de 
regionale en lokale overheden; 
onderstreept het feit dat de Commissie haar 
geïntegreerde aanpak moet uitbreiden, 
zodat de lokale en regionale overheden 
duidelijk worden ondersteund als een van 
de peilers ervan en hoeders van het 
algemeen belang;

territoriale samenwerking ook gelden voor 
de buitengrenzen en een belangrijk 
instrument zijn om de economische 
ontwikkeling van de EU te bevorderen, 
alsmede om de algemene politieke 
doelstellingen van het Europees 
nabuurschapsbeleid, inclusief de 
bevordering van de democratie, te 
ondersteunen; is van mening dat, om de 
noden van het veld en de burgers concreet 
te kunnen lenigen, deze doelstellingen 
alleen kunnen worden gehaald met de 
samenwerking zowel van de civiele 
maatschappij als van de regionale en lokale 
overheden; onderstreept het feit dat de 
Commissie haar geïntegreerde aanpak 
moet uitbreiden, zodat de lokale en 
regionale overheden duidelijk worden 
ondersteund als een van de peilers ervan en 
hoeders van het algemeen belang;

Or. fr

Amendement 3
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. juicht het samenwerkingsbeleid 
rond zeegebieden toe en wijst in verband 
met de ultraperifere regio's op de 
noodzaak van een zo'n groot mogelijke 
acceptatie van dat beleid; onderstreept het 
belang van decentralisatie van het 
samenwerkingsbeleid middels 
verzameling van lokale overheden rond 
gemeenschappelijke vraagstukken; roept 
de Commissie op om binnen het 
nabuurschapsbeleid de gedachte achter de 
samenwerking rond zeegebieden beter in 
de verf te zetten;

Or. fr
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Amendement 4
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat concrete 
projecten ter bevordering van 
institutionele en economische steun, 
investeringen, sociale cohesie, milieu, 
cultuur en mobiliteit vanuit het ENB 
ondersteund dienen te worden en dat dit 
beleid moet helpen om regionale 
netwerken van lokale en regionale 
overheden op te richten teneinde hen te 
leren samen te werken en hun goede 
praktijken uit te wisselen, opdat zij hun 
gemeenschappelijke ontwikkelingskansen 
beter kunnen aangrijpen;

Or. fr

Amendement 5
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat als de EU de 
democratische ontwikkeling wil 
bevorderen, zij genoodzaakt is om ook te 
strijden tegen constante gevaren voor de 
democratische systemen van de eigen 
lidstaten van binnenuit en vooral van 
buitenaf. Dat is een serieuze uitdaging 
voor de hele EU, dus om de dialoog en de 
samenwerking te versterken, moet de EU 
er niet alleen naar streven om bij de meest 
effectieve democratische gebieden ter 
wereld te behoren, maar ook om de 



PE472.311v01-00 6/16 AM\877932NL.doc

NL

democratie en de veiligheid van de 
lidstaten te versterken;

Or. lt

Amendement 6
László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van oordeel dat de 
ontwikkelingskloof tussen 
gemeenschappen aan weerszijden van de 
buitengrenzen van de EU met behulp van 
een gericht beleid inzake economische en 
sociale cohesie kan worden verkleind; 
merkt op dat speciale instrumenten voor 
kennisbeheer, platforms waar lokale en 
regionale autoriteiten ervaringen kunnen 
uitwisselen en goede infrastructuur langs 
de grenzen een duurzame ontwikkeling 
van de grensregio's in de hand zouden 
werken en tevens spanningen zouden 
verkleinen die het gevolg zijn van 
zichtbare verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus binnen en buiten de 
EU;

Or. en

Amendement 7
László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat Europese 
groeperingen voor territoriale 
samenwerking (EGTS'en) waarbij regio's 



AM\877932NL.doc 7/16 PE472.311v01-00

NL

buiten de buitengrenzen zijn betrokken, 
een groot potentieel hebben; moedigt 
ertoe aan om met aan de Unie grenzende 
derde landen specifieke overeenkomsten 
te sluiten betreffende de invoering van 
nationale wetgeving ter vaststelling van de 
mogelijkheid om in overeenstemming met 
het nationaal recht van die landen EGTS-
structuren op te richten, evenals 
overeenkomsten tussen de staten die in de 
mogelijkheid voorzien dat lokale en 
regionale autoriteiten van derde landen 
deelnemen aan EGTS'en;

Or. en

Amendement 8
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat tegen alle 
antidemocratische verschijnselen een 
geïntegreerde aanpak moet worden 
gehanteerd in de gehele civiele 
maatschappij van de EU, zowel ten 
opzichte van buurlanden als van de 
lidstaten intern;

Or. lt

Amendement 9
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat de Euregio's een 
belangrijke rol spelen voor het halen van 

2. benadrukt het feit dat de Euregio's een 
belangrijke rol spelen voor het halen van 
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de doelstellingen van het cohesiebeleid en 
moedigt de Commissie ertoe aan de 
ontwikkeling ervan te ondersteunen en te 
bevorderen, met name in grensregio's, om 
te verkrijgen dat de Euregio's een 
belangrijkere rol binnen het Europees 
nabuurschapsbeleid spelen;

de doelstellingen van het cohesiebeleid en 
moedigt de Commissie ertoe aan de 
ontwikkeling ervan te ondersteunen en te 
bevorderen, met name in grensregio's, om 
te verkrijgen dat de Euregio's een 
belangrijkere rol binnen het Europees 
nabuurschapsbeleid spelen; wijst eveneens 
op de rol van de ultraperifere regio’s van 
de Europese Unie als grenzen met de 
wereld en de bijdrage die zij kunnen 
leveren tot het ontwikkelen van de 
betrekkingen van de EU met derde 
landen;

Or. pt

Amendement 10
Evgeni Kirilov

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt zich op het standpunt dat het 
potentieel van de Europese macroregio's, 
waartoe ook buurlanden van de EU 
behoren, volledig dient te worden benut 
met het oog op een betere coördinatie van 
prioriteiten en projecten van 
gemeenschappelijk belang voor de EU-
lidstaten en de ENB-landen teneinde 
resultaten te kunnen bereiken die voor 
beide zijden voordelen opleveren en een 
optimaal gebruik van geïnvesteerde 
middelen waarborgen;

Or. en

Amendement 11
François Alfonsi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat bij het nieuw 
vormgegeven ENB tevens rekening moet 
worden gehouden met de macroregionale 
strategieën van de EU;

Or. fr

Amendement 12
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat in het Europees 
nabuurschapsbeleid erkend moet worden 
dat de ultraperifere regio’s in veel 
gevallen een eerste binnenkomst in de 
Schengenruimte vormen, en dat zij als 
dusdanig als eerste geconfronteerd 
worden met de toestroom van illegale 
migranten uit derde landen;

Or. pt

Amendement 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het feit dat het Europees 
nabuurschapsbeleid ruim moet worden 
opgevat, om de economische ontwikkeling 
van de aangrenzende gebieden te 
bevorderen; benadrukt het feit dat een 
versoepeling van de visumplicht een 
positieve impact heeft op het lokale 

3. onderstreept het feit dat het Europees 
nabuurschapsbeleid ruim moet worden 
opgevat, om de economische ontwikkeling 
van de aangrenzende gebieden te 
bevorderen; benadrukt het feit dat een 
versoepeling van de visumplicht een 
positieve impact heeft op het lokale 
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grensverkeer en de ontwikkeling van 
regionale markten, met name voor groepen 
als studenten, onderzoekers, zakenlui, 
kunstenaars en journalisten; verzoekt de 
Commissie in verband hiermee een 
wijziging voor te stellen in artikel 3 van 
Verordening (EG) nr. 1931/2006, om de 
definitie van grensgebied uit te breiden en
ervoor te zorgen dat meer personen rechten 
op het gebied van lokale 
grensoverschrijdende verplaatsingen 
genieten en zich vrij kunnen verplaatsen in 
de hele grensregio;

grensverkeer en de ontwikkeling van 
regionale markten, met name voor groepen 
als studenten, onderzoekers, zakenlui, 
kunstenaars en journalisten; verzoekt de 
Commissie in verband hiermee om de 
definitie van grensgebied indien wenselijk 
overeenkomstig de behoeften van de 
gebieden te wijzigen, ervoor te zorgen dat 
meer personen rechten op het gebied van 
lokale grensoverschrijdende verplaatsingen 
genieten en zich vrij kunnen verplaatsen in 
de hele grensregio;

Or. fr

Amendement 14
Evgeni Kirilov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het feit dat het Europees 
nabuurschapsbeleid ruim moet worden 
opgevat, om de economische ontwikkeling 
van de aangrenzende gebieden te 
bevorderen; benadrukt het feit dat een 
versoepeling van de visumplicht een 
positieve impact heeft op het lokale 
grensverkeer en de ontwikkeling van 
regionale markten, met name voor groepen 
als studenten, onderzoekers, zakenlui, 
kunstenaars en journalisten; verzoekt de 
Commissie in verband hiermee een 
wijziging voor te stellen in artikel 3 van 
Verordening (EG) nr. 1931/2006, om de 
definitie van grensgebied uit te breiden en 
ervoor te zorgen dat meer personen rechten 
op het gebied van lokale 
grensoverschrijdende verplaatsingen 
genieten en zich vrij kunnen verplaatsen in 
de hele grensregio;

3. onderstreept het feit dat het Europees 
nabuurschapsbeleid ruim moet worden 
opgevat, om de economische ontwikkeling 
van de aangrenzende gebieden te 
bevorderen; benadrukt het feit dat een 
versoepeling van de visumplicht een 
positieve impact heeft op de uitvoering 
van projecten voor grensoverschrijdende 
samenwerking, het lokale grensverkeer en 
de ontwikkeling van regionale markten, 
met name voor groepen als studenten, 
onderzoekers, zakenlui, kunstenaars en 
journalisten; verzoekt de Commissie in 
verband hiermee een wijziging voor te 
stellen in artikel 3 van Verordening (EG) 
nr. 1931/2006, om de definitie van 
grensgebied uit te breiden en ervoor te 
zorgen dat meer personen rechten op het 
gebied van lokale grensoverschrijdende 
verplaatsingen genieten en zich vrij kunnen 
verplaatsen in de hele grensregio;
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Or. en

Amendement 15
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de onbenutte synergieën 
tussen het Cohesiefonds en de fondsen 
voor ontwikkelingssamenwerking; roept 
de Commissie en de lidstaten op om 
kruisfinancieringen tussen het EFRO, het 
ESF en het EOF mogelijk te maken, met 
name ten behoeve van de ultraperifere 
regio's;

Or. fr

Amendement 16
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de samenwerking in 
partnerschap en op alle gebieden van het 
leven – de economie, het onderwijs, het 
culturele leven, en ongetwijfeld de politiek 
– een van de belangrijkste toepassingen 
van het nabuurschapsbeleid is;

Or. lt

Amendement 17
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
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Alinea 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat de Europese 
Unie zonder de ultraperifere regio’s geen 
‘voorposten’ in andere continenten zou 
hebben, en dat de geografische grens van 
de Unie natuurlijk beperkter zou zijn. 
Dankzij hun ligging bevinden zij zich in 
een bevoorrechte positie om de externe 
betrekkingen te intensiveren, ten voordele 
van zichtbaarheid van de EU in de wereld. 
Daarom moeten zij een bijzonder deel 
uitmaken van het ENB en moeten zij 
gebruik maken van de instrumenten van 
dat beleid, in het bijzonder de 
instrumenten voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

Or. pt

Amendement 18
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept dat een stabiele 
economische ruimte en het creëren van 
werkgelegenheid in de 
partnerschapslanden de EU ten goede 
komt en tegelijkertijd de 
nabuurschapsrelaties versterkt;

Or. lt

Amendement 19
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat de versterking 
van het Oostelijk Partnerschap van 
centraal belang zal zijn voor de 
ontwikkeling van de grensregio's van de 
EU; benadrukt dat het Oostelijk 
Partnerschap en regionale ontwikkeling 
hand in hand moeten gaan en bi- en 
multilaterale samenwerking, zoals 
vrijhandelsakkoorden, en naar behoren 
gefinancierde gezamenlijke projecten, 
zoals uitwisselingen op cultureel gebied of 
tussen maatschappelijke organisaties, 
dienen aan te moedigen;

Or. en

Amendement 20
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de Commissie op de 
mogelijkheden voor innoverende 
financiering van binnen het cohesiebeleid 
gekozen projecten te versoepelen, hetgeen 
zowel Europese regio's als derde landen 
ten goede zal komen;

Or. fr

Amendement 21
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat, ter bevordering 
van een gunstig zakelijk en 
investeringsklimaat, de partnerlanden 
moeten doorgaan met het verbeteren van 
het wettelijk kader voor ondernemingen 
en de toegang tot financiering, het 
aanmoedigen van ondernemerschap, 
innovatie en partnerschappen met 
organisaties uit naburige EU-staten;

Or. ro

Amendement 22
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat alleen de 
ondersteuning door de EU niet genoeg is 
om langdurige sociale en economische 
hervormingen door te voeren en om 
stabiele groei te bevorderen, dat daarom 
de partnerschapslanden hun interne 
budget actief moeten inzetten om het 
maatschappelijke middenveld en 
vertegenwoordigers van de zakenwereld te 
betrekken bij de invoering van projecten,
om zo bij hen voor een grotere 
verantwoordelijkheid te zorgen bij het 
bereiken van positieve resultaten;

Or. lt

Amendement 23
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat met name gezien de 
recente bemoedigende ontwikkelingen in 
Noord-Afrika aan het Barcelona-proces 
en de Middellandse Zee-Unie een nieuwe 
impuls moet worden gegeven wat betreft 
de regionale ontwikkeling, waarbij 
passende bi- en multilaterale 
samenwerking moet worden 
aangemoedigd, bijvoorbeeld in de vorm 
van uitwisselingen op cultureel gebied en 
tussen maatschappelijke organisaties;

Or. en

Amendement 24
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. onderstreept dat, gelet op het feit dat 
de laatste controlefase van het Europees 
nabuurschapsbeleid samenvalt met de 
Arabische Lente, dit het beste moment is 
voor de impuls van een serieuze, 
weloverwogen controle van Europees 
nabuurschapsbeleid met inachtneming 
van de actuele tendensen in het 
nabuurschap. Het is belangrijk ervoor te 
zorgen dat in dit document de geleerde 
lessen worden verwerkt, en dat dit het 
beste is dat de EU zijn buurlanden kan 
aanbieden;

Or. lt

Amendement 25
Lena Kolarska-Bobińska
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. benadrukt dat zowel het 
Oostelijk Partnerschap als de 
Middellandse Zee-Unie van vitaal belang 
is voor de regionale ontwikkeling; 
onderstreept dat deze beleidsonderdelen 
niettegenstaande de belangrijke politieke 
gebeurtenissen op evenwichtige wijze 
moeten worden gehanteerd, teneinde een 
goed uitgebalanceerde aanpak te 
waarborgen, met name waar het om 
financiële en institutionele aspecten gaat.

Or. en


