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Amendement 1
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 8

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Groenboek van de Commissie 
van 22 april 2009 getiteld "Hervorming 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid" 
(COM(2009)0163),

Schrappen

Or. fr

Amendement 2
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 6 november 2009 getiteld "Elementen 
voor een nieuw partnerschap tussen de 
EU en de landen en gebieden overzee 
(LGO)" (COM(2009)0623),

Schrappen

Or. fr

Amendement 3
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 11

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 25 februari 
2010 over het Groenboek over de 
hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid3,

Schrappen

Or. fr
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Amendement 4
Catherine Grèze

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het protocol van Nagoya inzake 
toegang tot genetische hulpbronnen en de 
eerlijke en billijke verdeling van de baten 
die voortvloeien uit het gebruik ervan bij 
het verdrag inzake biodiversiteit, dat op 
23 juni 2011 door de EU ondertekend 
werd,

Or. fr

Amendement 5
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 20 mei 2010 
over de bijdrage van het cohesiebeleid aan 
de verwezenlijking van de Lissabon- en 
EU 2020-doelstellingen4,

Schrappen

Or. fr

Amendement 6
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 16

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 30 juni 2010 getiteld "Europa, 
toeristische topbestemming in de wereld –
Een nieuw beleidskader voor het toerisme 
in Europa" (COM(2010)0352),

Schrappen

Or. fr
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Amendement 7
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 17

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 26 augustus 2010 over "Een digitale 
agenda voor Europa" (COM(2010)0245),

Schrappen

Or. fr

Amendement 8
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 18

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 15 september 2010 over "Jeugd in 
beweging - Een initiatief om jongeren ten 
volle te betrekken bij het realiseren van 
slimme, duurzame en inclusieve groei in 
de Europese Unie" (COM(2010)0477),

Schrappen

Or. fr

Amendement 9
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 21

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 6 oktober 2010 met als titel "Europa 
2020-kerninitiatief - Innovatie-Unie" 
(COM(2010)0546),

Schrappen

Or. fr

Amendement 10
Nuno Teixeira
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Ontwerpresolutie
Visum 22

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 14 december 
2010 over goed bestuur met betrekking tot 
het regionaal beleid van de EU: steun- en 
controleprocedures van de Europese 
Commissie6,

Schrappen

Or. fr

Amendement 11
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 23

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 21 oktober 
2010 over het geïntegreerde maritieme 
beleid (GMB) – beoordeling van de 
bereikte vooruitgang en nieuwe 
uitdagingen7,

Schrappen

Or. fr

Amendement 12
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 24

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 27 oktober 2010 met als titel "Naar 
een Single Market Act - Voor een sociale 
markteconomie met een groot 
concurrentievermogen -  50 voorstellen 
om beter samen te werken, te ondernemen 
en zaken te doen" (COM(2010)0608),

Schrappen

Or. fr
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Amendement 13
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 25

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 24 januari 2011 getiteld "Een 
geïntegreerd industriebeleid in een tijd 
van mondialisering –
Concurrentievermogen en duurzaamheid 
centraal stellen" (COM(2010)0614),

Schrappen

Or. fr

Amendement 14
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 26

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien 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?8,

Schrappen

Or. fr

Amendement 15
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 27

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 9 november 2010 met als titel 
"Conclusies van het vijfde verslag over de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang: de toekomst van het 
cohesiebeleid" (COM(2010)0642),

Schrappen
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Or. fr

Amendement 16
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 28

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 23 november 2010 getiteld "Een 
agenda voor nieuwe vaardigheden en 
banen: een Europese bijdrage aan 
volledige werkgelegenheid" 
(COM(2010)0682),

Schrappen

Or. fr

Amendement 17
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 29

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 16 december 2010 - Het Europees 
platform tegen armoede en sociale 
uitsluiting: een Europees kader voor 
sociale en territoriale cohesie 
(COM(2010)0758),

Schrappen

Or. fr

Amendement 18
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 30

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 26 januari 2011 getiteld "Efficiënt 
gebruik van hulpbronnen –
Vlaggenschipinitiatief in het kader van de 

Schrappen
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Europa 2020-strategie" 
(COM(2011)0021),

Or. fr

Amendement 19
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 31

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 9 maart 2011 
over een industriebeleid voor het tijdperk 
van de globalisering9,

Schrappen

Or. fr

Amendement 20
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 32

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Witboek van de Commissie 
van 28 maart 2011 "Stappenplan voor een 
interne Europese vervoersruimte –
werken aan een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem" (COM(2011)0144),

Schrappen

Or. fr

Amendement 21
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 33

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 23 juni 2011 
over het verslag 2010 over de uitvoering 
van de programma's in het kader van het 
cohesiebeleid voor de periode 2007-
201310,

Schrappen
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Or. fr

Amendement 22
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 34

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 23 juni 2011 
over 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 stemmen11,

Schrappen

Or. fr

Amendement 23
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 35

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 12 mei 2011 
over de Innovatie-Unie: voorbereiding 
van Europa op een wereld na de crisis12,

Schrappen

Or. fr

Amendement 24
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 36

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 8 juni 2011 
over "Het BBP en verder – Meting van de 
vooruitgang in een veranderende 
wereld"13,

Schrappen

Or. fr
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Amendement 25
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 37

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 12 mei 2011 
over "Jeugd in beweging – een 
kaderinitiatief voor verbetering van de 
onderwijs- en opleidingsstelsels in 
Europa"14,

Schrappen

Or. fr

Amendement 26
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 38

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 5 mei 2010 over 
een nieuwe digitale agenda voor Europa: 
2015.eu15,

Schrappen

Or. fr

Amendement 27
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 39

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 8 juni 2011 
over "Investeren in de toekomst: een 
nieuw meerjarig financieel kader (MFK) 
voor een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa"16,

Schrappen

Or. fr

Amendement 28
Nuno Teixeira
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Ontwerpresolutie
Visum 42

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 5 juli 2011 over 
het vijfde cohesieverslag van de 
Commissie en de strategie voor het 
cohesiebeleid na 201317,

Schrappen

Or. fr

Amendement 29
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 43

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 13 juli 2011 betreffende de 
hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (COM(2011)0417),

Schrappen

Or. fr

Amendement 30
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 44

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 27 september 
2011 over de absorptie van middelen uit 
de structuurfondsen en het cohesiefonds: 
lering voor het toekomstige cohesiebeleid 
van de EU18,

Schrappen

Or. fr

Amendement 31
Nuno Teixeira
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Ontwerpresolutie
Visum 45

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 27 september 
2011 over Europa, toeristische 
topbestemming in de wereld – een nieuw 
beleidskader voor toerisme in Europa19,

Schrappen

Or. fr

Amendement 32
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 46

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van 26 oktober 2011 
over de agenda voor nieuwe vaardigheden 
en banen20,

Schrappen

Or. fr

Amendement 33
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 47

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 6 oktober 2011 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke bepalingen inzake 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij, 
die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en tot vaststelling 
van algemene bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal 

Schrappen
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Fonds en het Cohesiefonds en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr.1083/2011, (COM(2006)0615),

Or. fr

Amendement 34
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 48

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 6 oktober 2011 betreffende specifieke 
bepalingen met betrekking tot het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling en de doelstelling 
"Investeren in groei en 
werkgelegenheid", en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1080/2006 
(COM(2011)0614),

Schrappen

Or. fr

Amendement 35
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 49

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 6 oktober 2011 inzake het 
Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr.1084/2006 van de 
Raad (COM(2011)0612),

Schrappen

Or. fr

Amendement 36
Nuno Teixeira
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Ontwerpresolutie
Visum 50

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 6 oktober 2011 inzake het Europees 
Sociaal Fonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr.1081/2006 van de 
Raad (COM(2011)0607),

Schrappen

Or. fr

Amendement 37
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 51

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 6 oktober 2011 betreffende een 
programma van de Europese Unie voor 
sociale verandering en innovatie 
(COM(2011)0609),

Schrappen

Or. fr

Amendement 38
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 52

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 6 oktober 2011 betreffende specifieke 
bepalingen voor steun uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling ter
verwezenlijking van de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
(COM(2011)0611),

Schrappen

Or. fr
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Amendement 39
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 53

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 6 oktober 2011 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr.1082/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 betreffende een Europese 
groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTS), wat de 
verduidelijking, vereenvoudiging en 
verbetering van de oprichting en 
tenuitvoerlegging van dergelijke 
groeperingen betreft (COM(2011)0610),

Schrappen

Or. fr

Amendement 40
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 56

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 15 november 
2011 over het Europees platform tegen 
armoede en sociale uitsluiting22,

Schrappen

Or. fr

Amendement 41
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 58

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Werkprogramma van de 
Commissie voor 2012 "Een nieuw 

Schrappen
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Europees elan omzetten in tastbare 
resultaten" van 15 november 2011 
(COM(2011)0777),

Or. fr

Amendement 42
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 59

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening (EU) nr.1255/2011 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 november 2011 tot vaststelling van 
een programma ter ondersteuning van de 
verdere ontwikkeling van een 
geïntegreerd maritiem beleid23,

Schrappen

Or. fr

Amendement 43
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 60

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 30 november 2011 getiteld "Horizon 
2020 - het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie" 
(COM(2011)0808), het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad van 30 november 2011 tot 
vaststelling van Horizon 2020 - Het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) (COM(2011)0809) 
en het voorstel voor een verordening van 
het Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2011 tot vaststelling van de 
regels voor de deelname aan acties en de 
verspreiding van resultaten in het kader 
van "Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)" 

Schrappen
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(COM(2011)0810),

Or. fr

Amendement 44
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Visum 61

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 15 december 
2011 over het "Stappenplan voor een 
interne Europese vervoersruimte –
Werken aan een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem"24,

Schrappen

Or. fr

Amendement 45
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Visum 65

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het document dat op 6 juli 2010 
door de leden van het Europees Parlement
uit de ultraperifere regio's werd verzonden 
naar de voorzitter van de Europese 
Commissie, José Manuel Durão Barroso, 
over de prioriteiten van het cohesiebeleid 
in die regio's in de periode na 2013,

– gezien het gemeenschappelijk platform
dat op 6 juli 2010 door de conferentie van 
Europese Parlementsleden uit de 
ultraperifere regio's werd verzonden naar 
de voorzitter van de Europese Commissie, 
José Manuel Durão Barroso,

Or. fr

Amendement 46
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Verdrag voorziet 
in een aangepaste toepassing ervan in de 
ultraperifere regio's doordat het die 
regio's krachtens artikel 349 een 
bijzondere behandeling en eigen kader 
toekent, die samen de "status van de
ultraperifere regio's" uitmaken;

A. overwegende dat het Verdrag in artikel 
349 voorziet in een specifieke 
rechtsgrondslag, gebaseerd op het 
primaire recht, waarop een specifieke 
juridische status geënt werd in het 
voordeel van de ultraperifere regio's;

Or. fr

Amendement 47
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Verdrag voorziet 
in een aangepaste toepassing ervan in de 
ultraperifere regio's doordat het die regio's 
krachtens artikel 349 een bijzondere 
behandeling en eigen kader toekent, die 
samen de "status van de ultraperifere 
regio's" uitmaken;

A. overwegende dat het Verdrag voorziet 
in een aangepaste toepassing ervan en van 
het gemeenschappelijk beleid in de 
ultraperifere regio's doordat het die regio's 
krachtens artikel 349 een bijzondere 
behandeling en eigen kader toekent, die 
samen de "status van de ultraperifere 
regio's" uitmaken;

Or. fr

Amendement 48
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het begrip 
"ultraperifeer" gebaseerd is op vijf 
wezenlijke kenmerken die de ultraperifere 
regio's in het bijzonder onderscheiden van 
alle andere regio's of grondgebieden van 
de Europese Unie:
1) het feit deel uit te maken van een 
dubbele geopolitieke ruimte, bestaande uit 
de onmiddellijke geografische omgeving 
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die geen Europese Unie is enerzijds, en de 
politieke ruimte waartoe het gebied 
behoort anderzijds,
2) het relatieve isolement als gevolg van 
de grote afstand tot het Europese 
vasteland, dat nog versterkt wordt door de 
insulaire of geheel omsloten ligging,
3) de heel beperkte omvang van de 
plaatselijke binnenlandse markt door het 
geringe aantal inwoners,
4) geografische en klimatologische 
omstandigheden die een obstakel vormen 
voor de endogene ontwikkeling van de 
primaire en secundaire sector (het 
ontbreken van grondstoffen, een 
archipelstructuur, actieve vulkanen, 
extreme klimaatgebeurtenissen, ...),
5) de economische afhankelijkheid van 
een klein aantal producten en producties 
of zelfs van slechts een enkel product;

Or. fr

Amendement 49
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de economische 
situatie als gevolg van de economische en 
financiële crisis sterker achteruitgaat in 
de ultraperifere regio's dan in de andere 
Europese regio's en dat hierdoor duidelijk 
wordt wat de structurele zwakke punten 
van deze economieën zijn;

Or. es

Amendement 50
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat programma's van 
speciaal op een afgelegen en insulair 
karakter afgestemde maatregelen 
(POSEI), die tussen 1989 en 1991 voor 
alle ultraperifere regio's in werking zijn 
getreden, tot doel hebben deze regio's 
actief te betrekken bij de dynamiek van de 
interne markt, door het combineren van 
multisectorale acties, waaronder 
aanpassing van het beleid van de Unie 
aan de regionale situatie, de instelling van 
specifieke maatregelen om de kosten 
voortvloeiend uit hun geografische 
ligging te verminderen, ondersteuning 
van de lokale producten op de regionale 
markt, alsmede productiviteitsverbetering 
van de traditionele exportbranches;

Or. fr

Amendement 51
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Europa 2020-
strategie gericht is op een slimme, 
duurzame en inclusieve groei en dat er in 
die strategie op een afdoende manier 
rekening moet worden gehouden met de 
ultraperifere dimensie, dat de 
uitgangssituatie van de ultraperifere regio's 
om dergelijke doelstellingen te 
verwezenlijken, nadeliger is dan die van 
andere regio's en dat de ultraperifere regio's 
willen samenwerken om de vijf 
doelstellingen voor werkgelegenheid, 
innovatie, onderwijs, sociale insluiting, 
klimaat en energie voor 2020 te 
verwezenlijken;

B. overwegende dat het cohesiebeleid 
moet worden afgestemd op de Europa 
2020-strategie, die de beleidsinitiatieven 
wil organiseren rond een slimme, 
duurzame en inclusieve groei en een 
economie met een hoge werkgelegenheid 
die sociale en territoriale cohesie 
bevordert, aanmoedigt, en dat er in het 
cohesiebeleid op een afdoende manier 
rekening moet worden gehouden met de 
ultraperifere dimensie; overwegende dat de 
uitgangssituatie van de ultraperifere regio's 
om dergelijke doelstellingen te 
verwezenlijken, nadeliger is dan die van 
andere regio's en dat de ultraperifere regio's 
willen samenwerken om de vijf 
doelstellingen voor werkgelegenheid, 
innovatie, onderwijs, sociale insluiting, 
klimaat en energie voor 2020 te 
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verwezenlijken;

Or. es

Amendement 52
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat een slimme, 
duurzame en inclusieve ontwikkeling in 
de ultraperifere regio's moet worden 
bewerkstelligd door hun potentieel en de 
groei van de sectoren van excellentie te 
benutten, maar dat daarbij niet 
voorbijgegaan mag worden aan de 
structurele obstakels waarmee deze 
regio's geconfronteerd worden, noch aan 
de fundamentele rol van de traditionele 
sectoren op het gebied van ontwikkeling;

Or. es

Amendement 53
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het cohesiebeleid in 
deze regio's bijzonder belangrijk is om de 
ongelijkheden weg te werken, de regio's te 
helpen om te integreren in de interne
markt, om hun positie binnen hun 
respectieve geografische kader te 
versterken en de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie na te streven, 
waarbij de Europese fondsen essentiële 
instrumenten zijn om dat te bereiken;

C. overwegende dat, ondanks het feit dat
het cohesiebeleid in deze regio's bijzonder 
belangrijk is om de ongelijkheden weg te 
werken, de regio's te helpen om te 
integreren in de interne markt, om hun 
positie binnen hun respectieve 
geografische kader te versterken en de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie na te streven, waarbij de Europese 
fondsen essentiële instrumenten zijn om 
dat te bereiken, dit Europese beleid alleen 
ontoereikend is om een oplossing te 
bieden voor alle moeilijkheden waarmee 
de ultraperifere regio's geconfronteerd
worden;
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Or. es

Amendement 54
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het cohesiebeleid in 
deze regio's bijzonder belangrijk is om de 
ongelijkheden weg te werken, de regio's te 
helpen om te integreren in de interne 
markt, om hun positie binnen hun 
respectieve geografische kader te 
versterken en de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie na te streven, 
waarbij de Europese fondsen essentiële 
instrumenten zijn om dat te bereiken;

C. overwegende dat het cohesiebeleid in 
deze regio's bijzonder belangrijk is om de 
ongelijkheden weg te werken, de regio's te 
helpen om te integreren in de interne 
markt, om hun positie binnen hun 
respectieve geografische kader te 
versterken, de ontwikkeling en de 
economische convergentie van deze 
regio's met het vasteland van de EU te 
bevorderen en de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie na te streven, 
waarbij de Europese fondsen essentiële 
instrumenten zijn om dat te bereiken;

Or. lt

Amendement 55
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende het ondubbelzinnige 
behoud van de autonomie van de 
cohesiebeleidsmaatregelen en de 
doelstellingen ervan voor het wegwerken 
van de regionale ongelijkheden, met 
bijzondere aandacht voor de armste 
gebieden;

Or. pt

Amendement 56
Catherine Grèze
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de grote uitdaging 
voor de ultraperifere economieën erin 
bestaat hun beperkingen om te zetten in 
kansen en groeimogelijkheden, en dat de 
nieuwe mondiale uitdagingen zoals de 
mondialisering, de klimaatverandering, de 
energievoorziening en de ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
demografische druk coördinatie van de 
Europese beleidslijnen en instrumenten 
noodzakelijk maken;

D. overwegende dat de grote uitdaging 
voor de ultraperifere economieën erin 
bestaat hun interne markt te heroveren via 
duurzame landbouw om het hoofd te 
bieden aan hun voedselafhankelijkheid, 
en dat de nieuwe mondiale uitdagingen 
zoals de mondialisering, de 
klimaatverandering, de energievoorziening 
en de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen, het behoud van de 
biodiversiteit, sociale inclusie, 
armoedebestrijding en de demografische 
druk coördinatie van de Europese 
beleidslijnen en instrumenten noodzakelijk 
maken;

Or. fr

Amendement 57
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D.\tab overwegende dat de grote uitdaging 
voor de ultraperifere economieën erin 
bestaat hun beperkingen om te zetten in 
kansen en groeimogelijkheden, en dat de 
nieuwe mondiale uitdagingen zoals de 
mondialisering, de klimaatverandering, de 
energievoorziening en de ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
demografische druk coördinatie van de
Europese beleidslijnen en instrumenten 
noodzakelijk maken;

D. overwegende dat de grote uitdaging 
voor de ultraperifere economieën erin 
bestaat hun beperkingen om te zetten in 
kansen en groeimogelijkheden, en dat 
uitdagingen zoals de mondialisering, de 
klimaatverandering, de energievoorziening 
en de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen, het duurzame beheer van 
natuurlijke, mariene en agrarische 
hulpbronnen en de demografische druk de 
coördinatie van alle Europese beleidslijnen 
en alle instrumenten noodzakelijk maken;

Or. es

Amendement 58
Maria do Céu Patrão Neves
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D.\tab overwegende dat de grote uitdaging 
voor de ultraperifere economieën erin 
bestaat hun beperkingen om te zetten in 
kansen en groeimogelijkheden, en dat de 
nieuwe mondiale uitdagingen zoals de 
mondialisering, de klimaatverandering, de 
energievoorziening en de ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
demografische druk coördinatie van de
Europese beleidslijnen en instrumenten
noodzakelijk maken;

D. overwegende dat de grote uitdaging 
voor de ultraperifere economieën erin 
bestaat hun beperkingen om te zetten in 
kansen en groeimogelijkheden met behulp 
van instrumenten waarmee ongelijkheden 
op het gebied van vrij verkeer van 
personen en goederen, kapitaal en 
diensten kunnen worden weggewerkt, en 
dat de nieuwe mondiale uitdagingen zoals 
de mondialisering, de klimaatverandering, 
de energievoorziening en de ontwikkeling 
van hernieuwbare energiebronnen en de 
demografische druk coördinatie van de 
Europese beleidslijnen en instrumenten 
noodzakelijk maken;

Or. pt

Amendement 59
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de ultraperifere 
regio's, gezien de kwetsbaarheid van hun 
productieapparaat en hun afhankelijkheid 
van de buitenwereld, in het bijzonder 
getroffen worden door de huidige 
economische, sociale en financiële crisis;

Or. fr

Amendement 60
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de Commissie het 
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begrotingsonderdeel dat bestemd is voor 
de ultraperifere regio's en de regio's met 
een lage bevolkingsdichtheid in haar 
voorstel voor het volgende meerjarig 
financieel kader 2014- 2020 met meer dan 
46 procent verlaagt, wat een nooit geziene 
frontale aanval op deze grondgebieden 
betekent, die daardoor de enige Europese 
regio's zullen zijn waarvan de financiële 
middelen tussen de twee 
programmeringsperiodes zonder 
categoriewijziging in reële termen dalen;

Or. fr

Amendement 61
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
een van de belangrijkste instrumenten 
moet blijven van het Europese optreden 
om de ongelijkheden op het vlak van 
ontwikkeling in de Europese regio's in het 
algemeen, en in de ultraperifere regio's in 
het bijzonder, te verkleinen;

Or. es

Amendement 62
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de Europese 
investeringen in de ultraperifere regio's 
niet alleen deel uitmaken van een beleid 
dat erop gericht is achterstand in te halen 
en handicaps te compenseren, maar dat 
het ook investeringen zijn die de volledige 
Europese Unie ten goede komen;



AM\894372NL.doc 27/84 PE483.761v01-00

NL

Or. fr

Amendement 63
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de banksector niet 
is afgestemd op de economische 
kenmerken van de ultraperifere regio's, 
en gekenmerkt wordt door een extreme 
terughoudendheid en zelfs tekortkoming 
van de financiële dienstverleners, 
waardoor innovatieve micro-
ondernemingen en mkb's in het bijzonder 
grote moeilijkheden ondervinden om 
toegang te hebben tot financiering;

Or. fr

Amendement 64
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat de regel van 
150 kilometer voor grensoverschrijdende 
samenwerking niet aangepast is aan de 
insulaire realiteit van de meeste 
ultraperifere regio's, dat er te exclusieve 
economische relaties met hun respectieve 
lidstaten blijven bestaan en dat er een 
gebrek is aan economisch verkeer met de 
andere landen van de Europese Unie en 
met hun buurlanden in de regio;

Or. fr

Amendement 65
Patrice Tirolien
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Ontwerpresolutie
Overweging D quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quinquies. overwegende dat de 
ultraperifere regio's een uitzonderlijke 
bijdrage leveren tot de biodiversiteit van 
de Europese Unie en dat de 
mogelijkheden op het vlak van 
farmacopee, toerisme of onbepaald 
toekomstig gebruik, die een erfenis van 
onschatbare waarde vormen voor de 
toekomstige generaties, niet voldoende 
benut worden;

Or. fr

Amendement 66
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Overweging D sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D sexies. rekening houdend met de 
ongeschiktheid van de specifieke 
natuurlijke kenmerken van de 
visserijsector in de ultraperifere regio's, 
de onaangepaste analyse van het 
visbestand en de diversiteit van de 
visserijvloot in de ultraperifere regio's, 
evenals het belang van het mariene en 
maritieme domein voor het leven op deze 
grondgebieden en voor de hele Europese 
Unie;

Or. fr

Amendement 67
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Overweging D septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D septies. overwegende dat de erg hoge 
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kosten van levensonderhoud in de 
ultraperifere regio's bijzonder ernstige 
sociale en maatschappelijke gevolgen 
hebben, zoals de verschillende rellen in de 
Franse overzeese departementen in 2009, 
2011 en 2012;

Or. fr

Amendement 68
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat de ultraperifere regio's 
krachtens het Verdrag recht hebben op een 
aangepaste en gezamenlijke behandeling, 
wat zich moet uiten in toegang tot het
maximumniveau aan steun, onafhankelijk 
van de mate van ontwikkeling en dat het
specifieke karakter van deze regio's
voldoende in aanmerking genomen en 
beschermd moeten worden, wat betekent 
dat deze regio's niet op dezelfde manier 
behandeld mogen worden als de overige 
Europese regio's;

1. wijst erop dat de ultraperifere regio's 
krachtens het Verdrag recht hebben op een 
aangepaste en gezamenlijke behandeling, 
waardoor ze moeten kunnen genieten van 
een maximumniveau aan steun, 
onafhankelijk van hun 
ontwikkelingsniveau, uitgedrukt in 
inkomen per capita, zodat hun specifieke 
karakter voldoende in aanmerking wordt 
genomen en wordt beschermd;

Or. es

Amendement 69
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat de ultraperifere regio's 
krachtens het Verdrag recht hebben op een 
aangepaste en gezamenlijke behandeling, 
wat zich moet uiten in toegang tot het 
maximumniveau aan steun, onafhankelijk 
van de mate van ontwikkeling en dat het 
specifieke karakter van deze regio's 
voldoende in aanmerking genomen en 
beschermd moeten worden, wat betekent 

1. wijst erop dat de ultraperifere regio's 
krachtens het Verdrag recht hebben op een 
aangepaste en gezamenlijke behandeling, 
wat zich moet uiten in toegang tot het 
maximumniveau aan steun, onafhankelijk 
van de mate van ontwikkeling en dat het 
specifieke karakter van deze regio's 
voldoende in aanmerking genomen en 
beschermd moeten worden, wat betekent 
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dat deze regio's niet op dezelfde manier 
behandeld mogen worden als de overige 
Europese regio's;

dat deze regio's in bepaalde domeinen een 
aangepaste behandeling moeten genieten;

Or. fr

Amendement 70
Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat de ultraperifere regio's 
krachtens het Verdrag recht hebben op een 
aangepaste en gezamenlijke behandeling, 
wat zich moet uiten in toegang tot het 
maximumniveau aan steun, onafhankelijk 
van de mate van ontwikkeling en dat het 
specifieke karakter van deze regio's 
voldoende in aanmerking genomen en 
beschermd moeten worden, wat betekent 
dat deze regio's niet op dezelfde manier 
behandeld mogen worden als de overige 
Europese regio's;

1. wijst erop dat de ultraperifere regio's 
krachtens het Verdrag recht hebben op een 
aangepaste en gezamenlijke behandeling, 
wat zich moet uiten in toegang tot het 
maximumniveau aan steun, en dat het 
specifieke karakter van deze regio's 
voldoende in aanmerking genomen en 
beschermd moeten worden, wat betekent 
dat deze regio's niet op dezelfde manier 
behandeld mogen worden als de overige 
Europese regio's;

Or. pt

Amendement 71
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat de ultraperifere regio's 
krachtens het Verdrag recht hebben op een 
aangepaste en gezamenlijke behandeling, 
wat zich moet uiten in toegang tot het 
maximumniveau aan steun, onafhankelijk 
van de mate van ontwikkeling en dat het 
specifieke karakter van deze regio's 
voldoende in aanmerking genomen en 
beschermd moeten worden, wat betekent 
dat deze regio's niet op dezelfde manier 
behandeld mogen worden als de overige 

1. wijst erop dat de ultraperifere regio's met 
name krachtens artikel 349 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie recht hebben op een 
aangepaste en gezamenlijke behandeling, 
wat zich moet uiten in toegang tot het 
maximumniveau aan steun, onafhankelijk
van de mate van ontwikkeling en dat het 
specifieke karakter van deze regio's 
voldoende in aanmerking genomen en 
beschermd moeten worden, wat betekent 
dat deze regio's niet op dezelfde manier 
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Europese regio's; behandeld mogen worden als de overige 
Europese regio's;

Or. fr

Amendement 72
Jens Nilsson, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. vestigt de aandacht op artikel 2 van 
Protocol nr. 6 bij de Toetredingsakte van 
Oostenrijk, Finland en Zweden1 en de 
specifieke situatie van de meest 
noordelijke regio's met een zeer lage 
bevolkingsdichtheid, die verband houdt 
met de situatie van de ultraperifere 
regio's; is van mening dat deze regio's een 
potentieel hebben dat een belangrijke rol 
kan spelen in het toekomstige 
mededingingsvermogen en in het behalen 
van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie; benadrukt 
dienovereenkomstig dat deze gebieden die 
met problemen te kampen hebben, 
dezelfde steun moeten blijven ontvangen;
__________________
1 PB L 1 van 1.1.1995, blz. 1.

Or. en

Amendement 73
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de status van 
ultraperifere regio erkent dat de 
ultraperifere regio's aanzienlijke 
verschillen vertonen ten aanzien van de 
rest van de Europese Unie (insulair 
karakter, afgelegen ligging, kleine 
oppervlakte, afhankelijkheid van een 
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klein aantal producten), maar ook dat de 
ultraperifere regio's onderling verschillen 
en dat er voor elke ultraperifere regio 
aangepaste oplossingen gevonden moeten 
worden;

Or. fr

Amendement 74
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is de mening toegedaan dat de 
ultraperifere regio's de belangrijkste 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie moeten nastreven, maar 
benadrukt dat deze doelstellingen moeten 
worden afgestemd op de specifieke situatie 
in deze regio's en rekening moeten 
houden met hun regionale diversiteit, hun 
structurele situatie en hun mogelijke 
voordelen;

Or. es

Amendement 75
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. benadrukt dat artikel 349 van het 
VWEU meer gebruikt zou moeten worden 
door de Europese Commissie dan nu het 
geval is om een rechtmatige integratie van 
de ultraperifere regio's en hun 
economische en sociale ontwikkeling in 
de interne markt en ruimer in de 
Europese Unie mogelijk te maken; vraagt 
met aandrang dat de draagwijdte van 
artikel 349 van het VWEU, dat aan de 
basis van het EU-beleid ten behoeve van 
de ultraperifere regio's ligt, ingeschreven 
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wordt in de agenda van de 
beraadslagingen om er de vereiste 
juridische, institutionele en politieke 
draagwijdte aan toe te kennen;

Or. fr

Amendement 76
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. is van oordeel dat het voor de 
ultraperifere regio's bijna onmogelijk is 
om de door de EU 2020-strategie 
vastgestelde doelstellingen te realiseren, 
indien de Commissie artikel 349 van het 
VWEU niet in meer beleidsdomeinen 
toepast (visserij, milieu, interne markt, 
vervoer, ...); vraagt in dit opzicht eveneens 
de versterking van de eenheid 
Ultraperifere gebieden in het DG REGIO 
zodat deze over de middelen beschikt om 
de transversale rol op te nemen die ze 
moet spelen om de samenhang van alle 
beleidslijnen van de Unie ten aanzien van 
de ultraperifere regio's te garanderen;

Or. fr

Amendement 77
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. pleit voor het hanteren van andere 
criteria om de subsidiabiliteit van de 
ultraperifere regio's te bepalen in het 
kader van de toewijzing van de 
structuurfondsen, aangezien het criterium 
van het BBP per capita onvoldoende 
rekening houdt met de specifieke situatie 
in deze regio's en indruist tegen de 

Schrappen
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bijzondere status van de ultraperifere 
regio's en het Verdrag zelf; dringt er 
daarom op aan om voor de ultraperifere 
regio's een cofinancieringspercentage van 
85 procent te hanteren voor alle 
steuninstrumenten voor deze regio's; 
verzoekt om de uitvoeringstermijn van de 
fondsen in de ultraperifere regio's te 
verlengen met het oog op een betere 
uitvoering;

Or. pl

Amendement 78
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. pleit voor het hanteren van andere
criteria om de subsidiabiliteit van de 
ultraperifere regio's te bepalen in het kader 
van de toewijzing van de structuurfondsen, 
aangezien het criterium van het BBP per 
capita onvoldoende rekening houdt met de 
specifieke situatie in deze regio's en 
indruist tegen de bijzondere status van de 
ultraperifere regio's en het Verdrag zelf; 
dringt er daarom op aan om voor de 
ultraperifere regio's een 
cofinancieringspercentage van 85 procent 
te hanteren voor alle steuninstrumenten 
voor deze regio's; verzoekt om de 
uitvoeringstermijn van de fondsen in de 
ultraperifere regio's te verlengen met het 
oog op een betere uitvoering;

2. pleit voor een uitbreiding van de criteria 
om de subsidiabiliteit van de ultraperifere 
regio's te bepalen in het kader van de 
toewijzing van de structuurfondsen, 
rekening houdend met de leeftijd en de 
tewerkstellingsgraad van de bevolking, 
aangezien het criterium van het bbp per 
capita als enige criterium onvoldoende 
rekening houdt met de specifieke situatie in 
deze regio's en indruist tegen de bijzondere 
status van de ultraperifere regio's en het 
Verdrag zelf;

Or. bg

Amendement 79
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. pleit voor het hanteren van andere
criteria om de subsidiabiliteit van de 
ultraperifere regio's te bepalen in het kader 
van de toewijzing van de structuurfondsen, 
aangezien het criterium van het BBP per 
capita onvoldoende rekening houdt met de 
specifieke situatie in deze regio's en 
indruist tegen de bijzondere status van de 
ultraperifere regio's en het Verdrag zelf; 
dringt er daarom op aan om voor de 
ultraperifere regio's een 
cofinancieringspercentage van 85 procent 
te hanteren voor alle steuninstrumenten 
voor deze regio's; verzoekt om de 
uitvoeringstermijn van de fondsen in de 
ultraperifere regio's te verlengen met het 
oog op een betere uitvoering;

2. pleit, in het kader van het toekomstige 
cohesiebeleid, ervoor dat rekening 
gehouden wordt met de bijzondere situatie 
van de ultraperifere regio's; verzoekt in 
deze context de Commissie om na te gaan 
of andere criteria of indicatoren dan het 
bbp kunnen worden gehanteerd om hun
subsidiabiliteit te bepalen, aangezien het 
criterium van het bbp per capita 
onvoldoende rekening houdt met de 
specifieke situatie in deze regio's en 
indruist tegen de bijzondere status van de 
ultraperifere regio's en het Verdrag zelf; 
pleit bijgevolg voor de toepassing van een 
specifiek classificatiecriterium dat de 
ultraperifere regio's in de categorie van 
de minst ontwikkelde regio's onderbrengt, 
onafhankelijk van hun bbp, zodat de 
thematische voorwaarde die voor deze 
regio's is vastgesteld, werkelijk wordt 
toegepast en voortaan beter beantwoordt 
aan hun bijzondere situatie; dringt er 
daarom op aan om voor de ultraperifere 
regio's een zo hoog mogelijk
cofinancieringspercentage, en minstens
85 procent, te hanteren voor alle 
steuninstrumenten voor deze regio's; dringt 
aan op de versoepeling van de specifieke 
EFRO-toewijzing en verzoekt voor alle 
ultraperifere regio's om een versoepeling 
van de automatische annulering van 
kredieten met het oog op een betere 
uitvoering van de toegekende fondsen;

Or. es

Amendement 80
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. pleit voor het hanteren van andere 
criteria om de subsidiabiliteit van de 
ultraperifere regio's te bepalen in het kader 

2. pleit voor het hanteren van andere 
criteria om de subsidiabiliteit van de 
ultraperifere regio's te bepalen in het kader 
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van de toewijzing van de structuurfondsen, 
aangezien het criterium van het BBP per 
capita onvoldoende rekening houdt met de 
specifieke situatie in deze regio's en 
indruist tegen de bijzondere status van de 
ultraperifere regio's en het Verdrag zelf; 
dringt er daarom op aan om voor de 
ultraperifere regio's een 
cofinancieringspercentage van 85 procent 
te hanteren voor alle steuninstrumenten 
voor deze regio's; verzoekt om de 
uitvoeringstermijn van de fondsen in de 
ultraperifere regio's te verlengen met het 
oog op een betere uitvoering;

van de toewijzing van de structuurfondsen, 
zoals het werkloosheidspercentage, de 
bevolkingsdichtheid of de 
investeringspercentages in O&O,
aangezien het criterium van het BBP per 
capita onvoldoende rekening houdt met de 
specifieke situatie in deze regio's en 
indruist tegen de bijzondere status van de 
ultraperifere regio's en het Verdrag zelf; 
dringt er daarom op aan om voor de 
ultraperifere regio's een 
cofinancieringspercentage van 85 procent 
te hanteren voor alle steuninstrumenten 
voor deze regio's; verzoekt om de 
uitvoeringstermijn van de fondsen in de 
ultraperifere regio's te verlengen met het 
oog op een betere uitvoering;

Or. fr

Amendement 81
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Juan Fernando López Aguilar, María 
Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. pleit voor het hanteren van andere 
criteria om de subsidiabiliteit van de 
ultraperifere regio's te bepalen in het kader 
van de toewijzing van de structuurfondsen, 
aangezien het criterium van het BBP per 
capita onvoldoende rekening houdt met de 
specifieke situatie in deze regio's en 
indruist tegen de bijzondere status van de 
ultraperifere regio's en het Verdrag zelf; 
dringt er daarom op aan om voor de 
ultraperifere regio's een 
cofinancieringspercentage van 85 procent 
te hanteren voor alle steuninstrumenten 
voor deze regio's; verzoekt om de 
uitvoeringstermijn van de fondsen in de 
ultraperifere regio's te verlengen met het 
oog op een betere uitvoering;

2. pleit voor het hanteren van andere 
criteria om de subsidiabiliteit van de 
ultraperifere regio's te bepalen in het kader 
van de toewijzing van de structuurfondsen, 
aangezien het criterium van het BBP per 
capita onvoldoende rekening houdt met de 
specifieke situatie in deze regio's en 
indruist tegen de bijzondere status van de 
ultraperifere regio's en het Verdrag zelf; 
vraagt in dit opzicht de toepassing van een 
specifiek criterium dat de ultraperifere 
regio's ongeacht het niveau van hun BBP 
indeelt bij de minst ontwikkelde regio's 
aangezien deze benadering het best 
aangepast is aan hun specifieke situatie; 
dringt er bovendien op aan om voor de 
ultraperifere regio's een 
cofinancieringspercentage van 85 procent 
te hanteren voor alle steuninstrumenten 
voor deze regio's; verzoekt om de 
uitvoeringstermijn van de fondsen in de 



AM\894372NL.doc 37/84 PE483.761v01-00

NL

ultraperifere regio's te verlengen met het 
oog op een betere uitvoering;

Or. fr

Amendement 82
Catherine Grèze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. pleit voor het hanteren van andere 
criteria om de subsidiabiliteit van de 
ultraperifere regio's te bepalen in het kader 
van de toewijzing van de structuurfondsen, 
aangezien het criterium van het BBP per 
capita onvoldoende rekening houdt met de 
specifieke situatie in deze regio's en 
indruist tegen de bijzondere status van de 
ultraperifere regio's en het Verdrag zelf; 
dringt er daarom op aan om voor de 
ultraperifere regio's een 
cofinancieringspercentage van 85 procent 
te hanteren voor alle steuninstrumenten 
voor deze regio's; verzoekt om de 
uitvoeringstermijn van de fondsen in de 
ultraperifere regio's te verlengen met het 
oog op een betere uitvoering;

2. pleit voor het hanteren van andere 
criteria om de subsidiabiliteit van de 
ultraperifere regio's te bepalen in het kader 
van de toewijzing van de structuurfondsen, 
zoals het bbp+ ( bbp per capita en Gini-
coëfficiënt) en de demografische 
kwetsbaarheidsindex zoals bepaald in het 
verslag Regio's 2020, aangezien het 
criterium van het BBP per capita 
onvoldoende rekening houdt met de 
specifieke situatie in deze regio's en 
indruist tegen de bijzondere status van de 
ultraperifere regio's en het Verdrag zelf; 
dringt er daarom op aan om voor de 
ultraperifere regio's een 
cofinancieringspercentage van 85 procent 
te hanteren voor alle steuninstrumenten 
voor deze regio's; verzoekt om de 
uitvoeringstermijn van de fondsen in de 
ultraperifere regio's te verlengen met het 
oog op een betere uitvoering;

Or. fr

Amendement 83
Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. pleit voor het hanteren van andere 
criteria om de subsidiabiliteit van de 
ultraperifere regio's te bepalen in het kader 
van de toewijzing van de structuurfondsen, 

2. pleit voor het hanteren van andere 
criteria, die verband houden met het bbp 
en op basis daarvan worden afgewogen,
om de subsidiabiliteit van de ultraperifere 
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aangezien het criterium van het BBP per 
capita onvoldoende rekening houdt met de 
specifieke situatie in deze regio's en 
indruist tegen de bijzondere status van de 
ultraperifere regio's en het Verdrag zelf; 
dringt er daarom op aan om voor de 
ultraperifere regio's een 
cofinancieringspercentage van 85 procent 
te hanteren voor alle steuninstrumenten 
voor deze regio's; verzoekt om de 
uitvoeringstermijn van de fondsen in de 
ultraperifere regio's te verlengen met het 
oog op een betere uitvoering;

regio's te bepalen in het kader van de 
toewijzing van de structuurfondsen, 
aangezien het criterium van het bbp per 
capita onvoldoende rekening houdt met de 
specifieke situatie in deze regio's en 
indruist tegen de bijzondere status van de 
ultraperifere regio's en het Verdrag zelf; 
dringt er daarom op aan om voor de 
ultraperifere regio's een 
cofinancieringspercentage van 85 procent 
te hanteren voor alle steuninstrumenten 
voor deze regio's; verzoekt om de 
uitvoeringstermijn van de fondsen in de 
ultraperifere regio's te verlengen met het 
oog op een betere uitvoering;

Or. pt

Amendement 84
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is in dat opzicht van oordeel dat de 
ultraperifere regio's die buiten 
doelstelling 1 vallen in de toekomst deel 
moeten kunnen uitmaken van een aparte 
en bijzondere categorie, om de 
communautaire financiering van de 
strategie van de Unie ten behoeve van de 
ultraperifere regio's en van de 
compensatie van de handicaps ingevolge 
de ultraperifere ligging efficiënt en 
adequaat te waarborgen overeenkomstig 
artikel 349 van het VWEU;

Or. fr

Amendement 85
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat men zich flexibel 
moet opstellen tegenover de ultraperifere 
regio's bij de behandeling van de drie 
belangrijkste thematische doelstellingen 
in de nieuwe voorstellen voor 
verordeningen vanaf 2014, zodat noch de 
diversificatiemogelijkheden en de 
mogelijkheden om het aanwezige 
potentieel te ontwikkelen, noch de 
mogelijkheden om de comparatieve en 
concurrentievoordelen van deze regio's te 
benutten, op een buitensporige manier 
worden beperkt;

Or. es

Amendement 86
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. uit, in het kader van de aanvullende 
EFRO-toewijzing, kritiek op de verlaging 
van de voorgestelde bedragen voor de 
toewijzingen aan de ultraperifere regio's 
voor de financieringsperiode 2014-2020 
en is van mening dat de financiële 
inspanning voor de tenuitvoerlegging van 
de Europa 2020-strategie, vereist dat de 
toegang tot Europese steun minstens 
gelijk moet blijven aan die in het huidige 
financieel kader; stelt voor om andere 
criteria te hanteren voor de verdeling van 
de toewijzing om een billijkere verdeling 
over de verschillende regio's te 
bewerkstellingen, als een vaste component 
die uniform moet gelden voor de
verschillende regio's;

Schrappen

Or. en

Amendement 87
Maurice Ponga, Alain Cadec
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. uit, in het kader van de aanvullende 
EFRO-toewijzing, kritiek op de verlaging 
van de voorgestelde bedragen voor de 
toewijzingen aan de ultraperifere regio's 
voor de financieringsperiode 2014-2020 en 
is van mening dat de financiële inspanning 
voor de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, vereist dat de toegang tot 
Europese steun minstens gelijk moet 
blijven aan die in het huidige financieel 
kader; stelt voor om andere criteria te 
hanteren voor de verdeling van de 
toewijzing om een billijkere verdeling over 
de verschillende regio's te 
bewerkstellingen, als een vaste component 
die uniform moet gelden voor de 
verschillende regio's;

3. acht de voorgestelde vermindering van 
de specifieke aanvullende toewijzing aan 
de ultraperifere regio's met minstens 40% 
voor de financieringsperiode 2014-2020 
onaanvaardbaar en ongerechtvaardigd; is 
bovendien bezorgd over het voorstel van 
de Commissie om minstens 50% van de 
specifieke aanvullende toewijzing toe te 
kennen aan acties die bijdragen tot de 
diversificatie en de modernisering van de 
economieën van de ultraperifere regio's in 
de mate dat dit afbreuk doet aan de 
nodige flexibiliteit van de ultraperifere 
regio's om in te spelen op hun handicaps 
zoals vermeld in artikel 349 van het 
VWEU; is van mening dat de financiële 
inspanning voor de tenuitvoerlegging van 
de Europa 2020-strategie, vereist dat de 
toegang tot Europese steun minstens gelijk 
moet blijven aan die in het huidige 
financieel kader;

Or. fr

Amendement 88
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. uit, in het kader van de aanvullende 
EFRO-toewijzing, kritiek op de verlaging 
van de voorgestelde bedragen voor de 
toewijzingen aan de ultraperifere regio's 
voor de financieringsperiode 2014-2020 en 
is van mening dat de financiële inspanning 
voor de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, vereist dat de toegang tot 
Europese steun minstens gelijk moet 
blijven aan die in het huidige financieel 
kader; stelt voor om andere criteria te 
hanteren voor de verdeling van de 

3. uit kritiek op de verlaging van de 
voorgestelde bedragen voor de 
toewijzingen aan de ultraperifere regio's 
voor de financieringsperiode 2014-2020, 
wetende dat dit een verlaging van 7,5% 
van de middelen voor hun ontwikkeling 
veronderstelt, hetzij een daling met 70 
miljoen euro minder ten opzichte van hun 
toewijzingen van vorig jaar, en is van 
mening dat de financiële inspanning in het 
kader van het cohesiebeleid in geen enkel 
geval lager mag zijn dan die van het 
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toewijzing om een billijkere verdeling over 
de verschillende regio's te 
bewerkstellingen, als een vaste component 
die uniform moet gelden voor de 
verschillende regio's;

huidige financieel kader, maar juist hoger, 
zodat de Europa 2020-strategie op een 
coherente manier kan worden uitgevoerd;

Or. es

Amendement 89
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. uit, in het kader van de aanvullende 
EFRO-toewijzing, kritiek op de verlaging 
van de voorgestelde bedragen voor de 
toewijzingen aan de ultraperifere regio's 
voor de financieringsperiode 2014-2020 en 
is van mening dat de financiële inspanning 
voor de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, vereist dat de toegang tot 
Europese steun minstens gelijk moet 
blijven aan die in het huidige financieel 
kader; stelt voor om andere criteria te 
hanteren voor de verdeling van de 
toewijzing om een billijkere verdeling over 
de verschillende regio's te 
bewerkstellingen, als een vaste component 
die uniform moet gelden voor de 
verschillende regio's;

3. uit, in het kader van de aanvullende 
EFRO-toewijzing, kritiek op de verlaging 
van de voorgestelde bedragen voor de 
toewijzingen aan de ultraperifere regio's 
voor de financieringsperiode 2014-2020 en 
is bezorgd om het feit dat deze toewijzing 
die aanvankelijk tot doel had om de 
gevolgen van de structurele handicaps 
van de ultraperifere regio's te 
compenseren tot een niveau van 50% 
afgeleid wordt naar andere doelstellingen; 
pleit ervoor dat deze toewijzing wordt 
opgetrokken tot een 
cofinancieringspercentage van 85%, naar 
het voorbeeld van het gebruikelijke 
EFRO; vraagt in dit opzicht dat de 
financiële inspanning voor de 
tenuitvoerlegging van de Europa 2020-
strategie, vereist dat de toegang tot 
Europese steun minstens gelijk moet 
blijven aan die in het huidige financieel 
kader.

Or. fr

Amendement 90
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. uit, in het kader van de aanvullende
EFRO-toewijzing, kritiek op de verlaging 
van de voorgestelde bedragen voor de 
toewijzingen aan de ultraperifere regio's 
voor de financieringsperiode 2014-2020 en 
is van mening dat de financiële inspanning 
voor de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, vereist dat de toegang tot 
Europese steun minstens gelijk moet 
blijven aan die in het huidige financieel 
kader; stelt voor om andere criteria te 
hanteren voor de verdeling van de 
toewijzing om een billijkere verdeling over 
de verschillende regio's te 
bewerkstellingen, als een vaste component 
die uniform moet gelden voor de 
verschillende regio's;

3. acht het voorstel van de Commissie om 
de toewijzing aan de ultraperifere regio's 
en aan de regio's met een lage 
bevolkingsdichtheid met meer dan 46 
procent te verminderen voor de 
financieringsperiode 2014-2020
ongerechtvaardigd en heel onbillijk, en is 
van mening dat de financiële inspanning 
voor de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, vereist dat de toegang tot 
Europese steun in reële termen minstens 
gelijk moet blijven aan die in het huidige 
financieel kader; stelt voor om andere 
criteria te hanteren voor de verdeling van 
de toewijzing om een billijkere verdeling 
over de verschillende regio's te 
bewerkstellingen, als een vaste component 
die uniform moet gelden voor de 
verschillende regio's;

Or. fr

Amendement 91
Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. uit, in het kader van de aanvullende 
EFRO-toewijzing, kritiek op de verlaging 
van de voorgestelde bedragen voor de 
toewijzingen aan de ultraperifere regio's 
voor de financieringsperiode 2014-2020 en 
is van mening dat de financiële inspanning 
voor de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, vereist dat de toegang tot 
Europese steun minstens gelijk moet 
blijven aan die in het huidige financieel 
kader; stelt voor om andere criteria te 
hanteren voor de verdeling van de 
toewijzing om een billijkere verdeling over 
de verschillende regio's te 
bewerkstellingen, als een vaste component 
die uniform moet gelden voor de 

3. uit, in het kader van de aanvullende 
EFRO-toewijzing, kritiek op de zeer 
uitgesproken verlaging van de 
voorgestelde bedragen voor de 
toewijzingen aan de ultraperifere regio's 
voor de financieringsperiode 2014-2020, 
aangezien die niet alleen de naleving van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie voor de ultraperifere regio's 
onherroepelijk in gevaar kan brengen, 
maar ook, gezien de omvang van de 
verlaging, de doeltreffende uitvoering van 
het cohesiebeleid, en is van mening dat de 
financiële inspanning voor de 
tenuitvoerlegging van de Europa 2020-
strategie, vereist dat de toegang tot 
Europese steun minstens gelijk moet 
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verschillende regio's; blijven aan die in het huidige financieel 
kader; stelt voor om andere criteria te 
hanteren voor de verdeling van de 
toewijzing om een billijkere verdeling over 
de verschillende regio's te 
bewerkstellingen, als een vaste component 
die uniform moet gelden voor de 
verschillende regio's;

Or. pt

Amendement 92
Catherine Grèze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. uit, in het kader van de aanvullende 
EFRO-toewijzing, kritiek op de verlaging 
van de voorgestelde bedragen voor de 
toewijzingen aan de ultraperifere regio's 
voor de financieringsperiode 2014-2020 en 
is van mening dat de financiële inspanning 
voor de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, vereist dat de toegang tot 
Europese steun minstens gelijk moet 
blijven aan die in het huidige financieel 
kader; stelt voor om andere criteria te 
hanteren voor de verdeling van de 
toewijzing om een billijkere verdeling over 
de verschillende regio's te 
bewerkstellingen, als een vaste component 
die uniform moet gelden voor de 
verschillende regio's;

3. kant zich, in het kader van de 
aanvullende EFRO-toewijzing, tegen de 
verlaging van de voorgestelde bedragen 
voor de toewijzingen aan de ultraperifere 
regio's voor de financieringsperiode 2014-
2020 en is van mening dat de financiële 
inspanning voor de tenuitvoerlegging van 
de Europa 2020-strategie, vereist dat de 
toegang tot Europese steun minstens gelijk 
moet blijven aan die in het huidige 
financieel kader; stelt voor om andere 
criteria te hanteren voor de verdeling van 
de toewijzing om een billijkere verdeling 
over de verschillende regio's te 
bewerkstellingen, als een vaste component 
die uniform moet gelden voor de 
verschillende regio's;

Or. fr

Amendement 93
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert eraan dat uit het recente 
verslag van de heer Pedro Solbes Mera, 
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voormalig Spaans minister, over de 
Europese ultraperifere regio's in de 
eengemaakte markt blijkt dat de 
economieën van de ultraperifere regio's 
op bijna alle punten belemmerd worden 
door de extra kosten; vestigt ook de 
aandacht van de Commissie op de 
situaties van monopolie, misbruik van 
machtspositie en verboden kartelvorming 
die in het bijzonder voorkomen in de 
Franse ultraperifere regio's, met als 
onrechtvaardig gevolg een toename van 
de levensduur;

Or. fr

Amendement 94
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. vestigt de aandacht op het feit dat de 
situatie van de ultraperifere regio's niet 
opnieuw vermeld wordt in het 
verordeningsvoorstel voor het volgende 
ESF, rekening houdend met de 
structurele kenmerken waarvan sprake in 
artikel 349 van het VWEU, maar ook met 
hun bijzondere economische situatie 
waardoor deze regio's tot de gebieden met 
het hoogste werkloosheidspercentage van 
de EU behoren;

Or. fr

Amendement 95
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. pleit voor het behoud van de 
aanvullende EFRO-toewijzing voor de 
ultraperifere regio's en is van mening dat 
de minimumtoewijzing, uitgedrukt in 
steun per inwoner, niet lager mag zijn dan 
die van de huidige periode; benadrukt 
bovendien dat het belangrijk is om deze 
specifieke aanvullende toewijzing te 
koppelen aan de moeilijkheden waarvan 
sprake is in artikel 349 van het Verdrag 
en aan de specifieke doelstellingen van de 
Europese strategie voor de ultraperifere 
regio's en om de mogelijkheid in te 
bouwen om deze toewijzing zowel voor 
investeringsuitgaven als voor 
huishoudelijke uitgaven te gebruiken;

Or. es

Amendement 96
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat het noodzakelijk is om het 
Europese belasting- en douanebeleid aan 
te passen om het mededingingsvermogen 
van de ultraperifere economieën te 
versterken en dat het bestaan van 
vrijhandelszones van essentieel belang is 
voor de diversifiëring van de economische 
activiteit en voor het scheppen van 
gekwalificeerde banen in de ultraperifere 
regio's;

Schrappen

Or. bg

Amendement 97
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat het noodzakelijk is om het 
Europese belasting- en douanebeleid aan te 
passen om het mededingingsvermogen van 
de ultraperifere economieën te versterken 
en dat het bestaan van vrijhandelszones 
van essentieel belang is voor de 
diversifiëring van de economische 
activiteit en voor het scheppen van 
gekwalificeerde banen in de ultraperifere 
regio's;

4. wijst erop dat het noodzakelijk is om het 
Europese belasting- en douanebeleid aan te 
passen om het mededingingsvermogen van 
de ultraperifere economieën te versterken 
en dat het bestaan van vrijhandelszones 
van essentieel belang is voor de 
diversifiëring van de economische 
activiteit en voor het scheppen van 
gekwalificeerde banen in de ultraperifere 
regio's; herinnert in die zin aan het belang 
van specifieke voorzieningen zoals de 
heffing op over zee aangevoerde goederen 
("octroi de mer") voor de financiering 
van de lokale gemeenschappen en het 
concurrentievermogen van de 
ondernemingen en roept op tot de 
verlenging ervan na 2014; wenst eveneens 
dat de specifieke afwijkende 
voorzieningen in verband met bepaalde 
traditionele producten zoals rum 
behouden blijven;

Or. fr

Amendement 98
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat het noodzakelijk is om het 
Europese belasting- en douanebeleid aan te 
passen om het mededingingsvermogen van 
de ultraperifere economieën te versterken 
en dat het bestaan van vrijhandelszones 
van essentieel belang is voor de 
diversifiëring van de economische 
activiteit en voor het scheppen van 
gekwalificeerde banen in de ultraperifere 
regio's;

4. wijst erop dat het noodzakelijk is om het 
Europese belasting- en douanebeleid aan te 
passen om het mededingingsvermogen van 
de ultraperifere economieën te versterken 
en dat het bestaan van de passende 
belasting- en douanevoorzieningen van 
essentieel belang is voor de diversifiëring 
van de economische activiteit en voor het 
scheppen van duurzame banen in de 
ultraperifere regio's;

Or. fr
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Amendement 99
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. acht een aanpassing van de 
oorspronkelijke handelsregels nodig in 
het kader van de handelsakkoorden van 
de Europese Unie met de 
nabuurschapslanden van de ultraperifere 
regio's om beter rekening te houden met 
hun specifieke kenmerken, aangezien 
dergelijke akkoorden ontworpen zijn voor 
een Europees economisch geheel dat 
gedomineerd wordt door een sociaal-
economische, geografische of 
klimatologische realiteit die sterk verschilt 
van die van de ultraperifere regio's;

Or. fr

Amendement 100
Maurice Ponga, Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. pleit voor het behoud van de bijzondere 
behandeling van de ultraperifere regio's in 
het kader van overheidssteun en roept op 
tot een rechtzetting van de discriminatie 
tussen de verschillende ultraperifere 
regio's, aangezien het van mening is dat 
een ongelijke vermeerdering in het licht 
van het BBP van die regio's 
onevenwichtigheden veroorzaakt tussen 
de regio's;

5. herinnert eraan dat alle ultraperifere 
regio's uit hoofde van artikel 107, lid 3, 
onder a), van het VWEU een afwijking 
genieten op het vlak van overheidssteun, 
rekening houdend met hun structurele, 
economische en sociale situatie; pleit voor 
het behoud van de huidige intensiteit van 
de investeringssteun voor grote, 
middelgrote en kleine ondernemingen in 
de ultraperifere regio's en voor de 
mogelijkheid om bedrijfssteun toe te 
kennen in een soepel regelgevingskader;

Or. fr

Amendement 101
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
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Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. pleit voor het behoud van de bijzondere 
behandeling van de ultraperifere regio's in 
het kader van overheidssteun en roept op 
tot een rechtzetting van de discriminatie 
tussen de verschillende ultraperifere 
regio's, aangezien het van mening is dat 
een ongelijke vermeerdering in het licht 
van het BBP van die regio's 
onevenwichtigheden veroorzaakt tussen 
de regio's;

5. pleit voor het behoud van de bijzondere 
behandeling van de ultraperifere regio's in 
het kader van overheidssteun door het 
behoud van de huidige intensiteit van de 
investeringssteun voor grote, middelgrote 
en kleine ondernemingen en door de 
mogelijkheid om in een soepel 
regelgevingskader niet-degressieve 
bedrijfssteun zonder beperking in de tijd 
toe te kennen, aangezien gebleken is dat 
deze steun niet schadelijk is voor de 
concurrentie en dat ze de ultraperifere 
regio's helpt om de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te bereiken, in het 
bijzonder op het vlak van innovatie, 
onderzoek en milieu;

Or. fr

Amendement 102
Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. pleit voor het behoud van de bijzondere 
behandeling van de ultraperifere regio's in 
het kader van overheidssteun en roept op 
tot een rechtzetting van de discriminatie 
tussen de verschillende ultraperifere 
regio's, aangezien het van mening is dat 
een ongelijke vermeerdering in het licht 
van het BBP van die regio's 
onevenwichtigheden veroorzaakt tussen 
de regio's;

5. pleit voor het behoud van de bijzondere 
behandeling van de ultraperifere regio's in 
het kader van overheidssteun;

Or. pt
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Amendement 103
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. pleit voor het behoud van de bijzondere 
behandeling van de ultraperifere regio's in 
het kader van overheidssteun en roept op 
tot een rechtzetting van de discriminatie 
tussen de verschillende ultraperifere 
regio's, aangezien het van mening is dat 
een ongelijke vermeerdering in het licht 
van het BBP van die regio's 
onevenwichtigheden veroorzaakt tussen de 
regio's;

5. pleit voor het behoud van de bijzondere 
behandeling van de ultraperifere regio's in 
het kader van overheidssteun, aangezien 
het van mening is dat een ongelijke 
vermeerdering in het licht van het BBP van 
die regio's onevenwichtigheden 
veroorzaakt tussen de regio's;

Or. fr

Amendement 104
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzet zich tegen de mogelijkheid 
om fondsen of investeringscapaciteiten 
voor regio's of programma's in te trekken 
indien de betreffende lidstaat bepaalde 
macro-economische of financiële 
verplichtingen niet nakomt;

Or. pt

Amendement 105
Maurice Ponga, Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept de noodzaak om de 
toegang tot financiering voor 
ondernemingen van de ultraperifere 
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regio's te verbeteren, in het bijzonder door 
een dialoog tot stand te brengen met de 
"EIB-groep" en door zowel de oprichting 
van investeringsfondsen in de nabije 
omgeving in elke ultraperifere regio als de 
ontwikkeling van regionale markten voor 
risicokapitaal te steunen;

Or. fr

Amendement 106
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van oordeel dat de 
communautaire maatregelen zich tot doel 
moeten stellen een sleutelrol te spelen en 
de zin voor initiatief aan te wakkeren om, 
vanuit de ultraperifere regio's, 
expertisecentra te ontwikkelen op basis 
van de sectoren die hun troeven en 
knowhow benutten, zoals afvalbeheer, 
hernieuwbare energie, 
energieonafhankelijkheid, biodiversiteit, 
mobiliteit van studenten, 
klimaatonderzoek of crisisbeheersing;

Or. fr

Amendement 107
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van oordeel dat, hoewel de 
maatregelen die genomen worden op maat 
en op basis van algemene kenmerken van 
het Europese vasteland niet altijd 
doeltreffend zijn in de ultraperifere 
regio's, de experimentele voorzieningen 
die toegestaan worden door artikel 349 
van het Verdrag en die echt succesvol 
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zijn, naar de rest van de Unie kunnen 
worden uitgebreid; roept de Commissie op 
om de experimenten in deze regio's zoveel 
mogelijk aan te moedigen met het oog op 
innoverende, solidaire en duurzame groei;

Or. fr

Amendement 108
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. pleit ervoor dat de burgers van de 
ultraperifere regio's op gelijke voet met de 
andere EU-burgers de voordelen van de 
interne markt kunnen genieten en vraagt 
om maatregelen vast te stellen die 
beantwoorden aan de aanbevelingen van 
het verslag "Solbes”; vraagt om te 
onderzoeken of het mogelijk is specifiek 
voor de ultraperifere regio's een kader 
voor overheidssteun uit te werken;

Or. fr

Amendement 109
Catherine Grèze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. stelt vast dat de investeringen van 
het regionale beleid in de ultraperifere 
regio's om de klimaatverandering tegen te 
gaan relatief laag liggen; verduidelijkt dat 
de investeringen van het regionale beleid 
in de ultraperifere regio's in activiteiten 
die de negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering versterken overigens 
hoger liggen dan de investeringen die tot 
doel hebben de door de 
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klimaatverandering veroorzaakte schade 
te herstellen; steunt in dit opzicht, om zo 
goed mogelijk te voldoen aan de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie, 
het voorstel van de studie die de 
Commissie regionale ontwikkeling in juli 
2011 publiceerde, om een criterium met 
betrekking tot klimaatverandering op te 
nemen voor elk project dat gefinancierd 
wordt door het cohesiebeleid en zo de 
gevolgen van het project op het klimaat te
kunnen beoordelen;

Or. fr

Amendement 110
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. onderstreept het belang van de 
overheidsdiensten voor de economische, 
sociale en territoriale cohesie van de 
ultraperifere regio's, in het bijzonder in de 
sectoren lucht- en scheepvaart, post, 
energie en communicatie;

Or. fr

Amendement 111
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept op tot de versterking van de 
steunmaatregelen voor landbouw in het 
kader van de POSEI-programma's om de 
mededinging van producenten die kunnen 
profiteren van lagere productiekosten het 
hoofd te kunnen bieden en pleit voor het 
behoud van de in het kader van het GLB 
aan de ultraperifere regio's toegezegde 
uitzonderingen;

Schrappen
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Or. en

Amendement 112
Catherine Grèze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept op tot de versterking van de 
steunmaatregelen voor landbouw in het 
kader van de POSEI-programma's om de 
mededinging van producenten die kunnen 
profiteren van lagere productiekosten het 
hoofd te kunnen bieden en pleit voor het 
behoud van de in het kader van het GLB 
aan de ultraperifere regio's toegezegde 
uitzonderingen;

6. roept op tot de versterking van de 
steunmaatregelen voor landbouw in het 
kader van de POSEI-programma's om de 
mededinging van producenten die kunnen 
profiteren van lagere productiekosten het 
hoofd te kunnen bieden en pleit voor het 
behoud van de in het kader van het GLB 
aan de ultraperifere regio's toegezegde 
uitzonderingen; herinnert er in dit verband 
aan dat er bij het afsluiten van 
handelsovereenkomsten tussen de EU en 
derde landen rekening moet worden 
gehouden met de gevolgen hiervan voor 
de lokale productie in de ultraperifere 
regio's; beklemtoont dat het Europese 
beleid de voorkeur moet geven aan de 
ontwikkeling van de teelt van streekeigen 
voedingsmiddelen in de ultraperifere 
regio's boven voor de export bestemde 
productie;

Or. fr

Amendement 113
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept op tot de versterking van de 
steunmaatregelen voor landbouw in het 
kader van de POSEI-programma's om de 
mededinging van producenten die kunnen 
profiteren van lagere productiekosten het 
hoofd te kunnen bieden en pleit voor het 
behoud van de in het kader van het GLB 
aan de ultraperifere regio's toegezegde 

6. roept op tot de versterking van de 
steunmaatregelen voor landbouw in het 
kader van de POSEI-programma's om de 
mededinging van producenten die kunnen 
profiteren van lagere productiekosten het 
hoofd te kunnen bieden en pleit voor het 
behoud van de specifieke voorzieningen
voor de ultraperifere regio's in het kader 
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uitzonderingen; van het GLB;

Or. fr

Amendement 114
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verdedigt de noodzaak om een 
voorafgaande beoordeling uit te voeren 
van de effecten van de Europese 
regelgeving die in de pijplijn zit en van de 
overeenkomsten die de Europese Unie 
sluit, op het niveau van de economieën 
van de ultraperifere regio's;

Or. pt

Amendement 115
Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat het noodzakelijk is om 
maatregelen voor het beheer en de 
bescherming van de natuurlijke 
rijkdommen van de zee te blijven 
toepassen, om de aquacultuur op te 
waarderen en om nieuwe mogelijkheden te 
creëren voor het toekennen van steun voor 
de vernieuwing van de vloot en roept op 
om de compensaties voor extra kosten in 
het kader van het POSEI-programma voor 
visserij te verhogen;

7. onderstreept dat het noodzakelijk is om 
maatregelen voor het duurzame beheer en 
de bescherming van de natuurlijke 
rijkdommen van de zee te blijven 
toepassen, om de toegang tot biologisch-
geografisch gevoelige maritieme gebieden 
geleidelijk voor te behouden aan de 
regionale vloten en om milieuvriendelijk 
vistuig te gebruiken, om de aquacultuur op 
te waarderen en om nieuwe mogelijkheden 
te creëren voor het toekennen van steun 
voor de modernisering van de vloot met 
het oog op een grotere veiligheid en 
hygiëne en een betere toepassing van 
goede praktijken, en roept op om de 
compensaties voor extra kosten in het 
kader van het POSEI-programma voor 
visserij te verhogen;
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Or. pt

Amendement 116
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat het noodzakelijk is om 
maatregelen voor het beheer en de 
bescherming van de natuurlijke 
rijkdommen van de zee te blijven 
toepassen, om de aquacultuur op te 
waarderen en om nieuwe mogelijkheden te 
creëren voor het toekennen van steun voor 
de vernieuwing van de vloot en roept op 
om de compensaties voor extra kosten in 
het kader van het POSEI-programma voor 
visserij te verhogen;

7. onderstreept dat het noodzakelijk is om 
maatregelen voor het beheer en de 
bescherming van de natuurlijke 
rijkdommen van de zee te blijven 
toepassen, om de aquacultuur op te 
waarderen en om nieuwe mogelijkheden te 
creëren voor het toekennen van steun voor 
de vernieuwing van de vloot en roept op 
om de compensaties voor extra kosten in 
het kader van het POSEI-programma voor 
visserij te verhogen; benadrukt de 
noodzaak om een specifieke voorziening 
te creëren voor de visserijsector volgens 
het POSEI-model, die geschikt is om de 
ontwikkeling van elke regio te begeleiden 
op basis van de ontwikkelingsmodellen 
waarover de lokale actoren het eens zijn 
geworden;

Or. fr

Amendement 117
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat het noodzakelijk is om 
maatregelen voor het beheer en de 
bescherming van de natuurlijke 
rijkdommen van de zee te blijven 
toepassen, om de aquacultuur op te 
waarderen en om nieuwe mogelijkheden te 
creëren voor het toekennen van steun voor 
de vernieuwing van de vloot en roept op 

7. onderstreept dat het noodzakelijk is om 
maatregelen voor het beheer en de 
bescherming van de natuurlijke 
rijkdommen van de zee te blijven 
toepassen, om de aquacultuur op te 
waarderen en om nieuwe mogelijkheden te 
creëren voor het toekennen van steun voor 
de vernieuwing en modernisering van de 
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om de compensaties voor extra kosten in 
het kader van het POSEI-programma voor 
visserij te verhogen;

vloot en roept op om de compensaties voor 
extra kosten in het kader van het POSEI-
programma voor visserij te verhogen;

Or. fr

Amendement 118
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst op de maritieme dimensie van de 
ultraperifere regio's en op het belang van 
de visserij, vanwege de exclusieve 
economische zone van de ultraperifere 
regio's, waarvan het potentieel aanleiding 
zou moeten geven tot concrete maatregelen 
om een echt maritieme economie tot stand 
te brengen en voldoende in aanmerking 
genomen moet worden in het programma 
voor het Europees geïntegreerd maritiem 
beleid;

8. betreurt dat het voorstel voor de 
hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid onvoldoende rekening houdt 
met de situatie en realiteit van de 
ultraperifere gebieden; wijst op de 
maritieme dimensie van de ultraperifere 
regio's en op het belang van de visserij, 
vanwege de exclusieve economische zone 
van de ultraperifere regio's, waarvan het 
potentieel aanleiding zou moeten geven tot 
concrete en coherente maatregelen om een 
echt maritieme economie tot stand te 
brengen en voldoende in aanmerking 
genomen moet worden in het programma 
voor het Europees geïntegreerd maritiem 
beleid; acht het van fundamenteel belang 
dat de verbinding tussen het "interne" en 
"externe" deel van het GVB 
vergemakkelijkt wordt in het voordeel van 
de ultraperifere regio's en dat er voorzien 
wordt in compensatiemaatregelen om de 
schade die voortvloeit uit de 
visserijakkoorden te compenseren;

Or. fr

Amendement 119
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst op de maritieme dimensie van de 
ultraperifere regio's en op het belang de 
visserij, vanwege de exclusieve 
economische zone van de ultraperifere 
regio's, waarvan het potentieel aanleiding 
zou moeten geven tot concrete maatregelen 
om een echt maritieme economie tot stand 
te brengen en voldoende in aanmerking 
genomen moet worden in het programma 
voor het Europees geïntegreerd maritiem 
beleid;

8. wijst op de maritieme dimensie van de 
ultraperifere regio's en op het belang de 
visserij, vanwege de exclusieve 
economische zone van de ultraperifere 
regio's, waarvan het potentieel aanleiding 
zou moeten geven tot concrete maatregelen 
om een echt maritieme economie tot stand 
te brengen en voldoende in aanmerking 
genomen moet worden in het programma 
voor het Europees geïntegreerd maritiem 
beleid; wijst erop dat bij de 
onderhandelingen over internationale 
visserijovereenkomsten rekening 
gehouden moet worden met de belangen 
van de betreffende ultraperifere regio's en 
dat compensatiemaatregelen moeten 
worden vastgesteld die de nadelige 
gevolgen van deze overeenkomsten 
verzachten;

Or. es

Amendement 120
Alain Cadec, Maurice Ponga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst op de maritieme dimensie van de 
ultraperifere regio's en op het belang van
de visserij, vanwege de exclusieve 
economische zone van de ultraperifere 
regio's, waarvan het potentieel aanleiding 
zou moeten geven tot concrete maatregelen 
om een echt maritieme economie tot stand 
te brengen en voldoende in aanmerking 
genomen moet worden in het programma 
voor het Europees geïntegreerd maritiem 
beleid;

8. wijst op de maritieme dimensie van de 
ultraperifere regio's en op het belang van
de visserij voor de ruimtelijke ordening en 
voor de werkgelegenheid van de lokale 
bevolking, vanwege de exclusieve 
economische zone van de ultraperifere 
regio's, waarvan het potentieel aanleiding 
zou moeten geven tot concrete maatregelen 
om een echt maritieme economie tot stand 
te brengen en voldoende in aanmerking 
genomen moet worden in het programma 
voor het Europees geïntegreerd maritiem 
beleid;

Or. fr
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Amendement 121
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat het 
economische belang toeneemt als gevolg 
van de enorm rijke zeebodem en het 
immense biogenetische, minerale en 
biotechnologische potentieel van de 
ultraperifere regio's op deze gebieden, en 
dat het belangrijk is hiermee rekening te 
houden in de nieuwe Europese strategie 
voor de ultraperifere regio's, zodat zich 
een kenniseconomie kan ontwikkelen die 
gebaseerd is op de zee en de ontwikkeling 
van economische activiteiten met een 
grote toegevoegde waarde op gebieden als 
geneeskunde, farmacie en energie;

Or. pt

Amendement 122
Alain Cadec, Maurice Ponga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat het aangewezen 
is dat de ultraperifere gebieden in de 
Atlantische Oceaan aansluiten bij de 
strategie voor het Atlantische gebied die 
momenteel uitgewerkt wordt, waarbij hun 
deelname toegespitst wordt op de thema's 
toegankelijkheid en maritieme economie;

Or. fr

Amendement 123
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat de ultraperifere 
regio's een centrale plaats moeten 
innemen in het maritieme beleid van de 
Unie; benadrukt de rol die ze kunnen 
spelen op het vlak van duurzame 
exploitatie van de zeeën, oceanen en 
kustzones, evenals op het vlak van 
internationaal maritiem beheer;

Or. fr

Amendement 124
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert aan het belang van de 
toeristische sector en roept de Commissie 
ertoe op om de uitvoering van het Europees 
actieplan te versnellen en een betere 
coördinatie van de bestaande 
financieringslijnen te garanderen, waarbij 
bijzondere aandacht besteed moet worden 
aan de ultraperifere regio's;

9. herinnert aan het belang van de 
toeristische sector en roept de Commissie 
ertoe op om de uitvoering van het Europees 
actieplan te versnellen en een betere 
coördinatie van de bestaande 
financieringslijnen te garanderen, waarbij 
specifieke aandacht besteed moet worden 
aan de ultraperifere regio's;

Or. fr

Amendement 125
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat de ultraperifere regio's 
willen inzetten op een strategie rond 
onderzoek en innovatie en de uitbreiding 
van hun bedrijfsleven; pleit voor de 
oprichting van technologische 
infrastructuur en innovatiecentra, de 

10. wijst erop dat de ultraperifere regio's 
willen inzetten op een strategie rond 
onderzoek en innovatie en de uitbreiding 
van hun bedrijfsleven, met name door de
jongeren ondernemingszin bij te brengen 
zodat het mkb kan evolueren en 
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ontwikkeling van projecten en 
partnerschappen met instellingen van het 
wetenschappelijke en technologische 
systeem en de uitwisseling van ideeën en 
goede praktijken via de Europese 
netwerken ter ondersteuning van innovatie;

werkloosheid bij jongeren wordt 
vermeden; pleit voor de oprichting van 
technologische infrastructuur en 
innovatiecentra, de ontwikkeling van 
projecten en partnerschappen met 
instellingen van het wetenschappelijke en 
technologische systeem en de uitwisseling 
van ideeën en goede praktijken via de 
Europese netwerken ter ondersteuning van 
innovatie;

Or. ro

Amendement 126
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat de ultraperifere regio's 
willen inzetten op een strategie rond 
onderzoek en innovatie en de uitbreiding 
van hun bedrijfsleven; pleit voor de 
oprichting van technologische 
infrastructuur en innovatiecentra, de 
ontwikkeling van projecten en 
partnerschappen met instellingen van het 
wetenschappelijke en technologische 
systeem en de uitwisseling van ideeën en 
goede praktijken via de Europese 
netwerken ter ondersteuning van innovatie;

10. wijst erop dat de ultraperifere regio's 
willen inzetten op een strategie rond 
onderzoek en innovatie en de uitbreiding 
van hun bedrijfsleven; pleit voor de 
oprichting van technologische 
infrastructuur en innovatiecentra, de 
ontwikkeling van projecten en 
partnerschappen met instellingen van het 
wetenschappelijke en technologische 
systeem en de uitwisseling van ideeën en 
goede praktijken via de Europese 
netwerken ter ondersteuning van innovatie 
en van slimme specialisatie, zoals het S3-
platform;

Or. fr

Amendement 127
Catherine Grèze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat de ultraperifere regio's 10. wijst erop dat de ultraperifere regio's 
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willen inzetten op een strategie rond 
onderzoek en innovatie en de uitbreiding
van hun bedrijfsleven; pleit voor de 
oprichting van technologische 
infrastructuur en innovatiecentra, de 
ontwikkeling van projecten en 
partnerschappen met instellingen van het 
wetenschappelijke en technologische 
systeem en de uitwisseling van ideeën en 
goede praktijken via de Europese 
netwerken ter ondersteuning van innovatie;

willen inzetten op een strategie rond 
onderzoek en innovatie en de ontwikkeling 
van hun bedrijfsleven; pleit voor de 
oprichting van technologische 
infrastructuur en innovatiecentra, de 
ontwikkeling van projecten en 
partnerschappen met instellingen van het 
wetenschappelijke en technologische 
systeem en de uitwisseling van ideeën en 
goede praktijken via de Europese 
netwerken ter ondersteuning van innovatie;

Or. fr

Amendement 128
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat de ultraperifere regio's 
willen inzetten op een strategie rond 
onderzoek en innovatie en de uitbreiding 
van hun bedrijfsleven; pleit voor de 
oprichting van technologische 
infrastructuur en innovatiecentra, de 
ontwikkeling van projecten en 
partnerschappen met instellingen van het 
wetenschappelijke en technologische 
systeem en de uitwisseling van ideeën en 
goede praktijken via de Europese 
netwerken ter ondersteuning van innovatie;

10. wijst erop dat de ultraperifere regio's 
willen inzetten op een strategie rond 
onderzoek en innovatie en de uitbreiding 
van hun bedrijfsleven; pleit voor de 
oprichting van technologische 
infrastructuur en innovatiecentra op 
Europese schaal, de ontwikkeling van 
projecten en partnerschappen met 
instellingen van het wetenschappelijke en 
technologische systeem en de uitwisseling 
van ideeën en goede praktijken via de 
Europese netwerken ter ondersteuning van 
innovatie;

Or. fr

Amendement 129
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt om intelligente 
specialisatiestrategieën en 
langetermijninvesteringen in de 
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ultraperifere regio's in het kader van de 
cohesiefinanciering en om een actieve 
participatie aan de kernprojecten van de 
Europa 2020-strategie te verzekeren;

Or. en

Amendement 130
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat een eengemaakte 
Europese vervoersruimte moet bijdragen 
tot een inclusieve groei voor de 
ultraperifere regio's en hun gebrek aan 
toegankelijkheid moet verhelpen; roept op 
tot de oprichting van een specifiek kader 
voor steun aan de vervoersector in de 
ultraperifere regio's en de oprichting van 
logistieke platformen en pleit voor de 
uitvoering van projecten zoals de 
snelwegen op zee; wijst op de 
mogelijkheden van het Marco Polo-
programma voor de ultraperifere regio's,
roept de Commissie ertoe op dat 
programma flexibeler te maken en te 
verlengen tot na 2013 en verzoekt om 
specifieke verwijzingen naar de 
ultraperifere regio's op te nemen in de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;

11. onderstreept dat een eengemaakte 
Europese vervoersruimte moet bijdragen 
tot een inclusieve groei voor de 
ultraperifere regio's en hun gebrek aan 
toegankelijkheid moet verhelpen; roept op 
tot de oprichting van een specifiek kader 
voor steun aan de vervoersector in de 
ultraperifere regio's en de oprichting van 
logistieke platformen en pleit voor de 
uitvoering van projecten zoals de 
snelwegen op zee waarbij de ultraperifere 
regio's betrokken worden, vraagt dat de 
ultraperifere regio's volledig opgenomen 
worden in de prioritaire projecten van het 
toekomstige trans-Europese 
vervoersnetwerk (TEN-V); wijst op de 
mogelijkheden van het Marco Polo-
programma voor de ultraperifere regio's, 
roept de Commissie ertoe op dat 
programma flexibeler te maken en te 
verlengen tot na 2013 en verzoekt om 
specifieke verwijzingen naar de 
ultraperifere regio's op te nemen in de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;

Or. fr

Amendement 131
Catherine Grèze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11



AM\894372NL.doc 63/84 PE483.761v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat een eengemaakte 
Europese vervoersruimte moet bijdragen 
tot een inclusieve groei voor de 
ultraperifere regio's en hun gebrek aan 
toegankelijkheid moet verhelpen; roept op 
tot de oprichting van een specifiek kader 
voor steun aan de vervoersector in de 
ultraperifere regio's en de oprichting van 
logistieke platformen en pleit voor de 
uitvoering van projecten zoals de 
snelwegen op zee; wijst op de 
mogelijkheden van het Marco Polo-
programma voor de ultraperifere regio's, 
roept de Commissie ertoe op dat 
programma flexibeler te maken en te 
verlengen tot na 2013 en verzoekt om 
specifieke verwijzingen naar de 
ultraperifere regio's op te nemen in de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;

11. onderstreept dat een eengemaakte 
Europese vervoersruimte moet bijdragen 
tot een inclusieve groei voor de 
ultraperifere regio's, hun gebrek aan 
toegankelijkheid moet verhelpen en de 
strijd tegen de klimaatverandering moet 
steunen; roept op tot de oprichting van een 
specifiek kader voor steun aan de 
vervoersector in de ultraperifere regio's, in 
het bijzonder voor het openbaar vervoer 
en de ontwikkeling van het vervoer over 
zee tussen de eilanden, tot de oprichting 
van logistieke platformen en pleit voor de 
uitvoering van projecten zoals de 
snelwegen op zee; wijst op de 
mogelijkheden van het Marco Polo-
programma voor de ultraperifere regio's, 
roept de Commissie ertoe op dat 
programma flexibeler te maken en te 
verlengen tot na 2013 en verzoekt om 
specifieke verwijzingen naar de 
ultraperifere regio's op te nemen in de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;

Or. fr

Amendement 132
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat een eengemaakte 
Europese vervoersruimte moet bijdragen 
tot een inclusieve groei voor de 
ultraperifere regio's en hun gebrek aan 
toegankelijkheid moet verhelpen; roept op 
tot de oprichting van een specifiek kader 
voor steun aan de vervoersector in de 
ultraperifere regio's en de oprichting van 
logistieke platformen en pleit voor de 
uitvoering van projecten zoals de 

11. onderstreept dat een eengemaakte 
Europese vervoersruimte moet bijdragen 
tot een inclusieve groei voor de 
ultraperifere regio's en hun gebrek aan 
toegankelijkheid moet verhelpen; roept op 
tot de oprichting van een specifiek kader 
voor steun aan de vervoersector in de 
ultraperifere regio's en de oprichting van 
logistieke platformen en pleit voor de 
uitvoering van projecten zoals de 



PE483.761v01-00 64/84 AM\894372NL.doc

NL

snelwegen op zee; wijst op de 
mogelijkheden van het Marco Polo-
programma voor de ultraperifere regio's, 
roept de Commissie ertoe op dat 
programma flexibeler te maken en te 
verlengen tot na 2013 en verzoekt om 
specifieke verwijzingen naar de 
ultraperifere regio's op te nemen in de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;

snelwegen op zee; wijst op de 
mogelijkheden van het Marco Polo-
programma voor de ultraperifere regio's, 
roept de Commissie ertoe op dat 
programma flexibeler te maken en te 
verlengen tot na 2013 en verzoekt om 
specifieke verwijzingen naar de 
ultraperifere regio's op te nemen in de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen; dringt erop aan dat de 
ultraperifere regio's geïntegreerd worden 
in de TEN-V's en in het nieuwe 
instrument dat erop gericht is de 
verbindingen in Europa te 
vergemakkelijken;

Or. fr

Amendement 133
Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat een eengemaakte 
Europese vervoersruimte moet bijdragen 
tot een inclusieve groei voor de 
ultraperifere regio's en hun gebrek aan 
toegankelijkheid moet verhelpen; roept op 
tot de oprichting van een specifiek kader 
voor steun aan de vervoersector in de 
ultraperifere regio's en de oprichting van 
logistieke platformen en pleit voor de 
uitvoering van projecten zoals de 
snelwegen op zee; wijst op de 
mogelijkheden van het Marco Polo-
programma voor de ultraperifere regio's, 
roept de Commissie ertoe op dat 
programma flexibeler te maken en te 
verlengen tot na 2013 en verzoekt om 
specifieke verwijzingen naar de 
ultraperifere regio's op te nemen in de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;

11. onderstreept dat een eengemaakte 
Europese vervoersruimte moet bijdragen 
tot een inclusieve groei voor de 
ultraperifere regio's en hun gebrek aan 
toegankelijkheid moet verhelpen; roept op 
tot de oprichting van een specifiek kader 
voor steun aan de zee- en 
luchtvervoersector in de ultraperifere 
regio's, naar het voorbeeld van het 
POSEI-programma, dat het beginsel van 
territoriale continuïteit verzekert; roept 
bovendien op tot de oprichting van 
logistieke platformen en pleit voor de 
uitvoering van projecten zoals de 
snelwegen op zee; wijst op de 
mogelijkheden van het Marco Polo-
programma voor de ultraperifere regio's, 
roept de Commissie ertoe op dat 
programma flexibeler te maken en te 
verlengen tot na 2013 en verzoekt om 
specifieke verwijzingen naar de 
ultraperifere regio's op te nemen in de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;



AM\894372NL.doc 65/84 PE483.761v01-00

NL

Or. pt

Amendement 134
Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat de afhankelijkheid 
van de ultraperifere regio's van ingevoerde 
fossiele brandstoffen heel wat extra kosten 
met zich meebrengt; stelt voor om de 
sector van de hernieuwbare energie te 
versterken en een specifiek programma 
voor energie uit te werken om de kosten 
van de energievoorziening, de 
infrastructuur en de geleverde diensten te 
beperken;

12. herinnert eraan dat de afhankelijkheid 
van de ultraperifere regio's van ingevoerde 
fossiele brandstoffen heel wat extra kosten 
met zich meebrengt; stelt voor om de 
sector van de hernieuwbare energie te 
versterken door een specifiek programma 
op te stellen voor onderzoeksprojecten op 
het gebied van hernieuwbare energie en 
van de diversificatie van de aanwezige 
energie in de regio, en meer bepaald op 
het gebied van geothermische energie, 
getijdenenergie en waterstof, en een 
specifiek programma voor energie uit te 
werken om de kosten van de 
energievoorziening, de infrastructuur en de 
geleverde diensten te beperken;

Or. pt

Amendement 135
Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat de afhankelijkheid 
van de ultraperifere regio's van ingevoerde 
fossiele brandstoffen heel wat extra kosten 
met zich meebrengt; stelt voor om de 
sector van de hernieuwbare energie te 
versterken en een specifiek programma 
voor energie uit te werken om de kosten 
van de energievoorziening, de 
infrastructuur en de geleverde diensten te 
beperken;

12. herinnert eraan dat de afhankelijkheid 
van de ultraperifere regio's van ingevoerde 
fossiele brandstoffen heel wat extra kosten 
met zich meebrengt; stelt voor om de 
sector van de hernieuwbare energie te 
versterken via initiatieven zoals het "Pact 
of Islands", dat de uitwerking beoogt van 
plaatselijke actieplannen voor 
hernieuwbare energie en van rendabele 
projecten om de CO2-emmissies tegen 
2020 met minstens 20% terug te dringen, 
en een specifiek programma voor energie 



PE483.761v01-00 66/84 AM\894372NL.doc

NL

uit te werken om de kosten van de 
energievoorziening, de infrastructuur en de 
geleverde diensten te beperken;

Or. es

Amendement 136
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat de afhankelijkheid 
van de ultraperifere regio's van ingevoerde 
fossiele brandstoffen heel wat extra kosten 
met zich meebrengt; stelt voor om de 
sector van de hernieuwbare energie te 
versterken en een specifiek programma 
voor energie uit te werken om de kosten 
van de energievoorziening, de 
infrastructuur en de geleverde diensten te 
beperken;

12. herinnert eraan dat de afhankelijkheid 
van de ultraperifere regio's van ingevoerde 
fossiele brandstoffen heel wat extra kosten 
met zich meebrengt; stelt voor om de 
sector van de hernieuwbare energie te 
versterken en een specifiek programma 
voor energie uit te werken om de kosten 
van de energievoorziening, de 
infrastructuur en de geleverde diensten te 
beperken, ten einde het ambitieuze beleid 
dat de ultraperifere regio's hebben ingezet 
op het vlak van de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie aan te moedigen; 

Or. fr

Amendement 137
Catherine Grèze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat de afhankelijkheid 
van de ultraperifere regio's van ingevoerde 
fossiele brandstoffen heel wat extra kosten 
met zich meebrengt; stelt voor om de 
sector van de hernieuwbare energie te 
versterken en een specifiek programma 
voor energie uit te werken om de kosten 
van de energievoorziening, de 
infrastructuur en de geleverde diensten te 

12. herinnert eraan dat de afhankelijkheid 
van de ultraperifere regio's van ingevoerde 
fossiele brandstoffen heel wat extra kosten 
met zich meebrengt; stelt voor om de 
sector van de hernieuwbare energie te 
versterken, de energie-efficiëntie te 
verbeteren, het brandstofverbruik terug te 
dringen en een specifiek programma voor 
energie uit te werken om de kosten van de 
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beperken; energievoorziening, de infrastructuur en de 
geleverde diensten te beperken;

Or. fr

Amendement 138
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de Commissie op aan om 
een specifiek programma op het vlak van 
energie, vervoer en informatie- en 
communicatietechnologie uit te werken, 
vergelijkbaar met de POSEI-programma's, 
dat complementair moet zijn aan de andere 
Europese fondsen op die gebieden;

13. benadrukt dat artikel 349 van het 
VWEU voorziet in het aannemen van 
specifieke maatregelen om de gevolgen 
van de kenmerken van de ultraperifere 
ligging te verzachten, waaronder 
maatregelen die de ultraperifere regio's in 
staat moeten stellen volledig en op gelijke 
voet met de andere regio's deel te nemen 
aan alle horizontale programma's van de 
Unie; meent evenwel dat dit artikel in 
geringe mate is toegepast waardoor het 
niet veel invloed heeft op de aanpassing 
van het beleid en het genieten van de 
voordelen ervan; dringt er bij de 
Commissie op aan om een specifiek 
programma op het vlak van energie, 
vervoer en informatie- en 
communicatietechnologie uit te werken, 
vergelijkbaar met de POSEI-programma's, 
dat complementair moet zijn aan de andere 
Europese fondsen op die gebieden;

Or. fr

Amendement 139
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de Commissie op aan om 
een specifiek programma op het vlak van 

13. dringt er bij de Commissie op aan om 
een specifiek programma op het vlak van 
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energie, vervoer en informatie- en 
communicatietechnologie uit te werken, 
vergelijkbaar met de POSEI-programma's, 
dat complementair moet zijn aan de 
andere Europese fondsen op die gebieden;

energie, vervoer en informatie- en 
communicatietechnologie uit te werken, op 
basis van de POSEI-programma's, met een 
optimale synergie met de andere acties van 
de Unie op die gebieden;

Or. fr

Amendement 140
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de Commissie op aan om 
een specifiek programma op het vlak van 
energie, vervoer en informatie- en 
communicatietechnologie uit te werken, 
vergelijkbaar met de POSEI-programma's, 
dat complementair moet zijn aan de andere 
Europese fondsen op die gebieden;

13. dringt er bij de Commissie op aan om 
een specifiek programma op het vlak van 
energie, vervoer over land en over zee en
informatie- en communicatietechnologie 
uit te werken, vergelijkbaar met de POSEI-
programma's, dat complementair moet zijn 
aan de andere Europese fondsen op die 
gebieden;

Or. fr

Amendement 141
Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de Commissie op aan om 
een specifiek programma op het vlak van 
energie, vervoer en informatie- en 
communicatietechnologie uit te werken, 
vergelijkbaar met de POSEI-programma's, 
dat complementair moet zijn aan de andere 
Europese fondsen op die gebieden;

13. dringt er bij de Commissie op aan om 
een specifiek programma op het vlak van 
energie en informatie- en 
communicatietechnologie uit te werken, 
vergelijkbaar met de POSEI-programma's, 
dat complementair moet zijn aan de andere 
Europese fondsen op die gebieden;

Or. pt

Amendement 142
Maurice Ponga
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. roept op tot de oprichting van een 
toezichtcomité op hoog niveau in de 
Commissie, om de zichtbaarheid van de 
ultraperifere regio's in de Europese 
instellingen te versterken, 
beleidsprognoses op te stellen, en een 
toekomstvisie voor de ultraperifere regio's 
tegen 2020 uit te werken en te stimuleren;

Or. fr

Amendement 143
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. vraagt dat er dringend maatregelen 
genomen worden om de werkloosheid en 
de jeugdwerkloosheid, de hardnekkige 
armoede en de ongelijke 
inkomensverdeling in de ultraperifere 
regio's te bestrijden, aangezien op al deze 
vlakken bij de hoogste percentages in de 
Unie opgetekend worden;

Or. fr

Amendement 144
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van oordeel dat de innoverende 
financieringen van het cohesiebeleid 
gedeeltelijk een antwoord kunnen bieden 
op het chronische gebrek aan 
investeringen van micro-ondernemingen 
en mkb's in de ultraperifere regio's, maar 
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dat de maximale vereenvoudiging van de 
procedures, met behoud van een 
voldoende hoog veiligheidsniveau, een 
basisvoorwaarde moet zijn die op zich niet 
volstaat; onderstreept het voorstel in het 
verslag van Pedro Solbes om regionale 
investeringsfondsen op te richten, met 
steun van de EIB, om regionale markten 
voor risicokapitaal te ontwikkelen; roept 
de Commissie op om aan het Parlement 
en de Raad een wetgevingshandeling in 
die zin voor te stellen;

Or. fr

Amendement 145
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt met aandrang concrete 
maatregelen te nemen om de 
investeringen van het mkb van 
ultraperifere regio's in het buitenland te 
stimuleren, aangezien deze regio's op die 
manier beter in hun geografische 
omgeving integreren;

Or. lt

Amendement 146
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. vraagt dat de inspanningen die tot 
nog toe geleverd werden voor de 
ultraperifere regio's voortgezet worden, 
enerzijds om ter plaatse meer 
onderzoeksvoorzieningen in te stellen die 
aangepast zijn aan de mogelijkheden, en 
anderzijds om de ontwikkeling aan te 
moedigen en te ondersteunen van 
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aantrekkelijke, goed presterende 
universiteiten, die over reële middelen 
beschikken en van hetzelfde niveau zijn 
als de universiteiten elders op het 
grondgebied van de Unie;

Or. fr

Amendement 147
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. wenst dat er in een beperkt aantal 
domeinen experimentele voorzieningen 
ingesteld worden in deze regio's met 
betrekking tot het plaatsen van 
overheidsopdrachten, om bij de weging in 
het kader van de gunningsprocedures 
rekening te houden met de territorialiteit 
van de concurrerende actoren.

Or. fr

Amendement 148
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor meer participatie van de 
regionale overheden van de ultraperifere 
regio's bij de voorbereiding en uitvoering 
van de Europese programma's, in het kader 
van een meerlagig bestuur binnen 
partnerschappen en voor meer 
zichtbaarheid van deze regio's binnen de 
Europese instellingen;

14. verzoekt om meer participatie van de 
regionale en plaatselijke overheden van de 
ultraperifere regio's bij de voorbereiding en 
uitvoering van de Europese programma's 
en beleidslijnen, in het kader van een 
meerlagig bestuur en in partnerschap met 
de privé-sector, om ervoor te zorgen dat 
op alle niveaus van het 
besluitvormingsproces met hun specifieke 
behoeften rekening wordt gehouden;

Or. en
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Amendement 149
Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor meer participatie van de 
regionale overheden van de ultraperifere 
regio's bij de voorbereiding en uitvoering 
van de Europese programma's, in het kader 
van een meerlagig bestuur binnen 
partnerschappen en voor meer 
zichtbaarheid van deze regio's binnen de 
Europese instellingen;

14. pleit voor meer participatie van de 
regionale overheden van de ultraperifere 
regio's bij de voorbereiding en uitvoering 
van de Europese programma's met 
inachtneming van de beginselen van 
flexibiliteit, aanpasbaarheid en 
modulariteit, in het kader van de 
subsidiariteit en van een meerlagig bestuur 
binnen partnerschappen en voor meer 
zichtbaarheid van deze regio's binnen de 
Europese instellingen;

Or. pt

Amendement 150
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor meer participatie van de 
regionale overheden van de ultraperifere 
regio's bij de voorbereiding en uitvoering 
van de Europese programma's, in het kader 
van een meerlagig bestuur binnen 
partnerschappen en voor meer 
zichtbaarheid van deze regio's binnen de 
Europese instellingen;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. fr

Amendement 151
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor meer participatie van de 
regionale overheden van de ultraperifere 
regio's bij de voorbereiding en uitvoering 
van de Europese programma's, in het kader 
van een meerlagig bestuur binnen 
partnerschappen en voor meer 
zichtbaarheid van deze regio's binnen de 
Europese instellingen;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. fr

Amendement 152
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. vraagt aan de Commissie een 
gedetailleerde studie te maken over de 
prijsvorming in de ultraperifere gebieden 
om de geschikte actiemiddelen te bepalen 
ten einde de gemeenschappelijke markt in 
deze gebieden doeltreffender te maken;

Or. fr

Amendement 153
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. Merkt de rol op van de ultraperifere 
regio's als grens van de EU met de rest van 
de wereld en pleit dat een benadering moet 
worden gebruikt waarin de betrekkingen
met derde buurlanden en met landen 
waarmee de EU historisch-cultureel gezien 
geprivilegieerde betrekkingen onderhoudt, 
in aanmerking genomen wordt; vestigt de 
aandacht op de moeilijkheden op het vlak 
van integratie in de verschillende 

15. wijst op de rol van de ultraperifere 
regio's als grens van de EU met de rest van 
de wereld en pleit voor een benadering 
waarin het nabuurschap met derde landen 
en met landen waarmee de EU historisch-
cultureel gezien geprivilegieerde 
betrekkingen onderhoudt, in aanmerking 
genomen wordt; vestigt de aandacht op de 
moeilijkheden op het vlak van integratie in 
de verschillende geografische zones;
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geografische zones, op de invloed van de 
internationale handelsovereenkomsten en 
op de doelstellingen van de externe pijler 
van bepaalde Europese beleidslijnen;

Or. en

Amendement 154
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst op de rol van de ultraperifere 
regio's als grens van de EU met de rest van 
de wereld en pleit voor een benadering 
waarin het nabuurschap met derde landen 
en met landen waarmee de EU historisch-
cultureel gezien geprivilegieerde 
betrekkingen onderhoudt, in aanmerking 
genomen wordt; vestigt de aandacht op de 
moeilijkheden op het vlak van integratie in 
de verschillende geografische zones, op de 
invloed van de internationale 
handelsovereenkomsten en op de gevolgen 
van de externe pijler van bepaalde 
Europese beleidslijnen;

15. wijst op de rol van de ultraperifere 
regio's als grens van de EU met de rest van 
de wereld en pleit voor een benadering, in 
het bijzonder door de voortzetting van de 
aangekondigde reflectie door de 
Commissie in samenwerking met de 
ultraperifere regio's, waarin het 
nabuurschap met derde landen van de EU, 
met inbegrip van landen waarmee de EU 
historisch-cultureel gezien geprivilegieerde 
betrekkingen onderhoudt, in aanmerking 
genomen wordt; vestigt de aandacht op de 
moeilijkheden op het vlak van integratie in 
de verschillende geografische zones, en de 
noodzaak om specifieke innovatieve 
formules te vinden die een reële regionale 
integratie aanmoedigen via 
gemeenschappelijke programma's en 
projecten tussen de ultraperifere regio's 
en de derde buurlanden en om te helpen 
een goede connectiviteit tot stand te 
brengen in de respectieve geografische 
zones; onderstreept de noodzaak om 
studies te maken om de invloed van de 
internationale handelsovereenkomsten en
de gevolgen ervan op de externe pijler van 
bepaalde Europese beleidslijnen te meten;

Or. fr

Amendement 155
Patrice Tirolien
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst op de rol van de ultraperifere 
regio's als grens van de EU met de rest van 
de wereld en pleit voor een benadering 
waarin het nabuurschap met derde landen 
en met landen waarmee de EU historisch-
cultureel gezien geprivilegieerde 
betrekkingen onderhoudt, in aanmerking 
genomen wordt; vestigt de aandacht op de 
moeilijkheden op het vlak van integratie in 
de verschillende geografische zones, op de 
invloed van de internationale 
handelsovereenkomsten en op de gevolgen 
van de externe pijler van bepaalde 
Europese beleidslijnen;

15. wijst op de rol van de ultraperifere 
regio's als verbinding van de EU met de 
rest van de wereld en pleit voor een 
benadering waarin het nabuurschap met 
derde landen en met landen waarmee de 
EU historisch-cultureel gezien 
geprivilegieerde betrekkingen onderhoudt, 
in aanmerking genomen wordt; vestigt de 
aandacht op de moeilijkheden op het vlak 
van integratie in de verschillende 
geografische zones, op de soms 
dramatische invloed van de internationale
handelsovereenkomsten die nooit rekening 
houden met de offensieve belangen van de 
ultraperifere regio's en op de gevolgen 
van de externe pijler van bepaalde 
Europese beleidslijnen; wenst in dat 
opzicht dat er effectbeoordelingen aan het 
Europees Parlement bezorgd worden 
wanneer de handelsovereenkomsten een 
rechtstreekse invloed hebben op 
belangrijke producten in de ultraperifere 
regio's;

Or. fr

Amendement 156
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst op de rol van de ultraperifere 
regio's als grens van de EU met de rest van 
de wereld en pleit voor een benadering 
waarin het nabuurschap met derde landen 
en met landen waarmee de EU historisch-
cultureel gezien geprivilegieerde 
betrekkingen onderhoudt, in aanmerking 
genomen wordt; vestigt de aandacht op de 
moeilijkheden op het vlak van integratie in 
de verschillende geografische zones, op de 

15. wijst op de rol van de ultraperifere 
regio's als grens van de EU met de rest van 
de wereld en pleit voor een benadering 
waarin het nabuurschap met derde landen 
en met landen waarmee de EU historisch-
cultureel gezien geprivilegieerde 
betrekkingen onderhoudt, in aanmerking 
genomen wordt; vestigt de aandacht op de 
moeilijkheden op het vlak van integratie in 
de verschillende geografische zones, op de 
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invloed van de internationale 
handelsovereenkomsten en op de gevolgen 
van de externe pijler van bepaalde 
Europese beleidslijnen;

invloed van de internationale 
handelsovereenkomsten en op de gevolgen 
van de externe pijler van bepaalde 
Europese beleidslijnen; is van oordeel dat 
het benutten van de specifieke troeven van 
de ultraperifere regio's, als voorposten 
van de Unie buiten het Europese 
vasteland, de beste strategie vormt om de 
endogene en duurzame ontwikkeling van 
deze regio's te waarborgen;

Or. fr

Amendement 157
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendment

15. wijst op de rol van de ultraperifere 
regio's als grens van de EU met de rest van 
de wereld en pleit voor een benadering 
waarin het nabuurschap met derde landen
en met landen waarmee de EU historisch-
cultureel gezien geprivilegieerde 
betrekkingen onderhoudt, in aanmerking 
genomen wordt; vestigt de aandacht op de 
moeilijkheden op het vlak van integratie in 
de verschillende geografische zones, op de 
invloed van de internationale 
handelsovereenkomsten en op de gevolgen 
van de externe pijler van bepaalde 
Europese beleidslijnen;

15. wijst op de rol van de ultraperifere 
regio's als grens van de EU met de rest van 
de wereld en pleit dat een benadering moet 
worden gebruikt waarin de betrekkingen
met derde buurlanden en met landen 
waarmee de EU historisch-cultureel gezien 
geprivilegieerde betrekkingen onderhoudt, 
in aanmerking genomen wordt; vestigt de 
aandacht op de moeilijkheden op het vlak 
van integratie in de verschillende 
geografische zones, op de invloed van de 
internationale handelsovereenkomsten en 
op de gevolgen van de externe pijler van 
bepaalde Europese beleidslijnen;

Or. en

Amendement 158
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. betreurt dat DG Handel niet 
onmiddellijk geïnteresseerd lijkt om bij de 
onderhandelingen over economische 
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partnerschapsovereenkomsten (EPO) 
rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de ultraperifere gebieden, 
en vraagt met aandrang aan de 
Commissie om compromissen te blijven 
zoeken die de belangen van de betrokken 
ultraperifere gebieden in acht nemen in 
het kader van de definitieve akkoorden die 
gesloten zullen worden met de ACS-
landen;

Or. fr

Amendement 159
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. herinnert opnieuw aan de 
noodzaak om een betere synergie tot stand 
te brengen tussen de fondsen van het 
cohesiebeleid en het Europees 
Ontwikkelingsfonds, ten einde de 
projecten van gemeenschappelijk belang 
en de regionale integratie van de 
ultraperifere gebieden te verbeteren; 
herinnert in dat opzicht aan het herhaalde 
standpunt van het Europees Parlement in 
verband met de opneming van het EOF in 
de begroting;

Or. fr

Amendement 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst op het belang van territoriale 
samenwerking voor de ultraperifere 
regio's en meent dat voor elke regio een 
individuele ontwikkelingsstrategie moet 
worden ontworpen, die is afgestemd op de 
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specifieke plaatselijke situatie en die van 
de aangrenzende gebieden; acht het 
wenselijk de mogelijkheid te overwegen 
voor de ultraperifere regio's om 
gezamenlijke projecten met derde landen 
van de EU succesvol uit te voeren;

Or. es

Amendement 161
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. wenst dat de Commissie bewijzen 
levert van haar reële intentie om de 
regionale integratie van de ultraperifere 
regio's te bevorderen;

Or. fr

Amendement 162
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendment

16. roept op om de programma's voor 
territoriale samenwerking in de 
ultraperifere regio's voort te zetten en pleit 
voor een versterking van de toewijzingen 
uit hoofde van die programma's, meer 
aandacht voor grensoverschrijdende 
samenwerking en de schrapping van het 
criterium van 150 kilometer voor 
grensoverschrijdende samenwerking in 
het geval van de ultraperifere regio's;

16. roept op om de programma's voor 
territoriale samenwerking in de 
ultraperifere regio's voor te zetten;

Or. en

Amendement 163
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept op om de programma's voor 
territoriale samenwerking in de 
ultraperifere regio's voort te zetten en pleit 
voor een versterking van de toewijzingen 
uit hoofde van die programma's, meer 
aandacht voor grensoverschrijdende 
samenwerking en de schrapping van het 
criterium van 150 kilometer voor 
grensoverschrijdende samenwerking in het 
geval van de ultraperifere regio's;

16. roept op om de programma's voor 
territoriale samenwerking in de 
ultraperifere regio's voort te zetten en pleit 
voor een versoepeling van de regelgeving 
met het oog op een beter gebruik van de 
beschikbare toewijzingen en een concrete 
invulling van de samenwerkingsprojecten, 
evenals voor een verhoging van de 
cofinancieringspercentages van het 
EFRO tot 85%, meer aandacht voor 
grensoverschrijdende samenwerking en de 
schrapping van het criterium van 150 
kilometer aan zeegrenzen voor 
grensoverschrijdende samenwerking in het 
geval van de ultraperifere regio's; 

Or. fr

Amendement 164
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept op om de programma's voor 
territoriale samenwerking in de 
ultraperifere regio's voort te zetten en pleit 
voor een versterking van de toewijzingen 
uit hoofde van die programma's, meer 
aandacht voor grensoverschrijdende 
samenwerking en de schrapping van het 
criterium van 150 kilometer voor 
grensoverschrijdende samenwerking in het 
geval van de ultraperifere regio's;

16. roept op om de programma's voor 
territoriale samenwerking in de 
ultraperifere regio's voort te zetten en pleit 
voor een versterking van de toewijzingen 
uit hoofde van die programma's, meer 
aandacht voor grensoverschrijdende 
samenwerking en de schrapping van het 
criterium van 150 kilometer voor 
grensoverschrijdende samenwerking in het 
geval van de ultraperifere regio's; is 
tevreden over het voorstel van de 
Commissie in haar wetgevingsvoorstel 
over de "Europese territoriale 
samenwerking" om dit domein te 
beschermen voor de ultraperifere regio's, 
maar betreurt niettemin dat de 
vaststellingsregels van de operationele 
programma's geen rekening houden met 
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de regionale juridische, administratieve 
en geopolitieke realiteit;

Or. fr

Amendement 165
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept op om de programma's voor 
territoriale samenwerking in de 
ultraperifere regio's voort te zetten en pleit 
voor een versterking van de toewijzingen 
uit hoofde van die programma's, meer 
aandacht voor grensoverschrijdende 
samenwerking en de schrapping van het 
criterium van 150 kilometer voor
grensoverschrijdende samenwerking in het 
geval van de ultraperifere regio's;

16. roept op om de programma's voor 
territoriale samenwerking in de 
ultraperifere regio's voort te zetten en pleit 
voor een versterking van de toewijzingen 
uit hoofde van die programma's, meer 
aandacht voor grensoverschrijdende 
samenwerking en de schrapping van het 
criterium van 150 kilometer, dat de 
mogelijkheden van grensoverschrijdende 
samenwerking beperkt;

Or. es

Amendement 166
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. onderstreept overigens dat de 
bevoorrechte geografische ligging van de 
ultraperifere regio's een aanzienlijke 
meerwaarde vormt voor de Europe Unie 
in haar betrekkingen met Afrikaanse 
landen, Midden-Amerikaanse landen en 
de Verenigde Staten van Amerika; is van 
mening dat het potentieel van 
grensoverschrijdende samenwerking nu 
dringend moet worden verhoogd om bij te 
dragen tot het scheppen van economische 
mogelijkheden en werkgelegenheid;

Or. pt
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Amendement 167
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert eraan dat de 
ultraperifere regio's een belangrijke rol 
kunnen spelen op het vlak van 
ontwikkelingssamenwerking als 
bevoorrechte platformen voor 
samenwerking met hun derde 
buurlanden, en als regio's die belangrijk 
werk kunnen verrichten om de 
ontwikkeling in hun geografische 
omgeving te bevorderen;

Or. fr

Amendement 168
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. onderstreept dat in het programma 
van de "Transatlantische dialogen", dat 
door de Commissie wordt beheerd, de 
ultraperifere regio's een prominente 
plaats moeten krijgen zodat hun 
belangrijke geostrategische rol wordt 
versterkt en de Europese Unie er voordeel 
uit kan halen;

Or. pt

Amendement 169
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão 
Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa 
Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. herinnert eraan dat andere regio's van 
de EU ervoor kunnen kiezen om een 
ultraperifere regio te worden en kunnen 
kiezen voor de status die hen het beste past, 
en wijst de bestaande ultraperifere regio's 
op de beslissende rol die zij kunnen spelen 
in het bevorderen en versterken van hun 
status;

17. herinnert eraan dat de Deense, Franse 
en Nederlandse landen en gebieden 
overzee die bedoeld worden in leden 1 en 
2 van artikel 355 van het VWEU ervoor 
kunnen kiezen om een ultraperifere regio te 
worden en kunnen kiezen voor de status 
die hen het beste past, en wijst de 
bestaande ultraperifere regio's op de 
beslissende rol die zij kunnen spelen in het 
bevorderen en versterken van hun status;

Or. fr

Amendement 170
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. herinnert eraan dat andere regio's van 
de EU ervoor kunnen kiezen om een 
ultraperifere regio te worden en kunnen 
kiezen voor de status die hen het beste past, 
en wijst de bestaande ultraperifere regio's 
op de beslissende rol die zij kunnen spelen 
in het bevorderen en versterken van hun 
status;

17. herinnert eraan dat andere regio's van 
de EU ervoor kunnen kiezen om een 
ultraperifere regio te worden als ze 
beantwoorden aan de specifieke criteria 
van ultraperifere gebieden vastgelegd in 
artikel 349 van het VWEU, en kunnen 
kiezen voor de status die hen het beste past, 
en wijst de bestaande ultraperifere regio's 
op de beslissende rol die zij kunnen spelen 
in het bevorderen en versterken van hun 
status;

Or. fr

Amendement 171
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendment

17. herinnert eraan dat andere regio's van 
de EU ervoor kunnen kiezen om een 
ultraperifere regio te worden en kunnen 

17. herinnert eraan dat andere regio's van 
de EU ervoor kunnen kiezen om een 
ultraperifere regio te worden en kunnen 
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kiezen voor de status die hen het beste past, 
en wijst de bestaande ultraperifere regio's 
op de beslissende rol die zij kunnen spelen 
in het bevorderen en versterken van hun 
status;

kiezen voor de status die hen het beste past, 
en wijst op de bestaande ultraperifere 
regio's, met name op de beslissende rol die 
zij kunnen spelen in het bevorderen en 
versterken van hun status;

Or. en

Amendement 172
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendment

17 bis. wijst in deze context op de 
beschikbare begroting voor de 
voorbereidende actie ter ondersteuning 
van Mayotte, of andere gebieden die te 
maken kunnen krijgen met de overgang 
naar de status van ultraperifere regio, 
zodat gebieden steun krijgen bij hun 
omschakeling om een ultraperifere regio 
te regio te worden;

Or. en

Amendement 173
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst erop dat Mayotte binnenkort 
de status van ultraperifere regio zal
krijgen en roept de Commissie op om de 
begeleiding, in het bijzonder op 
administratief en technisch vlak, te 
versterken die nodig is om de fondsen 
correct op te nemen; is van oordeel dat 
het nodig zal zijn specifieke voorzieningen 
voor deze regio in te stellen in het kader 
van de opname van cohesiefondsen in het 
volgende meerjarig financieel kader.

Or. fr
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Amendement 174
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept dat de prioritaire 
steun aan de ultraperifere regio's in het 
kader van het structurele beleid ter 
versterking van de economische en sociale 
samenhang vanwege van het unieke 
karakter van die regio's moet worden 
behouden;

Or. lt


