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Amendement 1
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het cohesiebeleid van de 
EU een belangrijke bijdrage levert aan de 
Europese economie en de grootste 
communautaire bron van investeringen 
vormt;

1. benadrukt dat het cohesiebeleid van de 
EU een belangrijke bijdrage levert aan de 
Europese economie en de grootste 
communautaire bron van investeringen, die 
gerichte steun bieden voor het aanpakken 
van prioritaire behoeften en 
achtergestelde regio's met potentieel voor 
groei in zowel de overheids- als de 
privésector, vormt;

Or. en

Amendement 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het cohesiebeleid van de 
EU een belangrijke bijdrage levert aan de 
Europese economie en de grootste 
communautaire bron van investeringen 
vormt;

1. benadrukt dat het cohesiebeleid van de 
EU een belangrijke bijdrage levert aan de 
Europese economie, de grootste 
communautaire bron van investeringen in 
de reële economie vormt en een 
aanzienlijke hefboomwerking biedt voor 
publieke en private investeringen, ook op 
regionaal en plaatselijk niveau;

Or. fr

Amendement 3
Derek Vaughan, Mojca Kleva
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het cohesiebeleid van de 
EU een belangrijke bijdrage levert aan de 
Europese economie en de grootste 
communautaire bron van investeringen 
vormt;

1. benadrukt dat, gezien de huidige lage 
groeiniveaus en hoge 
werkgelegenheidscijfers in de EU, het 
cohesiebeleid van essentieel belang is voor 
het verbeteren van de economische groei 
en van de concurrentiekracht van de 
lidstaten en hun regio's; erkent dat 
investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling tevens van cruciaal belang 
zijn voor duurzame groei;

Or. en

Amendement 4
Dimitar Stoyanov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het cohesiebeleid van de 
EU een belangrijke bijdrage levert aan de 
Europese economie en de grootste 
communautaire bron van investeringen 
vormt;

1. benadrukt dat het cohesiebeleid van de 
EU een belangrijke bijdrage levert aan de 
Europese economie en de grootste 
communautaire bron van investeringen 
vormt; is van mening dat het 
cohesiebeleid van de EU door de lidstaten 
aangewend dient te worden om meer 
investeringen aan te trekken op het vlak 
van infrastructuur, innovatie en 
wetenschappelijke en sociale initiatieven;

Or. bg

Amendement 5
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het cohesiebeleid van de 
EU een belangrijke bijdrage levert aan de 
Europese economie en de grootste 
communautaire bron van investeringen 
vormt;

1. benadrukt dat het cohesiebeleid van de 
EU een belangrijke bijdrage levert aan de 
Europese economie en de grootste 
communautaire bron van investeringen 
vormt om de economische, sociale en 
territoriale cohesie te versterken door 
regionale verschillen weg te werken en de 
EU-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei in de praktijk te brengen;

Or. en

Amendement 6
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het cohesiebeleid van de 
EU een belangrijke bijdrage levert aan de 
Europese economie en de grootste 
communautaire bron van investeringen 
vormt;

1. benadrukt dat het cohesiebeleid van de 
EU een belangrijke bijdrage levert aan de 
Europese economie en de grootste bron 
van investeringen uit de EU-begroting 
vormt;

Or. fr

Amendement 7
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het cohesiebeleid van de 
EU een belangrijke bijdrage levert aan de 
Europese economie en de grootste 
communautaire bron van investeringen 
vormt;

1. benadrukt dat het cohesiebeleid van de 
EU een belangrijke bijdrage levert aan de 
Europese economie en het 
concurrentievermogen en de grootste 
communautaire bron van investeringen 
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vormt;

Or. lt

Amendement 8
Franck Proust

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door grote 
firma's wordt bepaald, en staat erop dat 
doelgerichte geografische steun niet van 
de bedrijfsgrootte mag afhangen, maar 
dat de kwaliteit en vereiste duurzaamheid 
van het project het enige criterium mogen 
zijn;

Schrappen

Or. fr

Amendement 9
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door grote 
firma's wordt bepaald, en staat erop dat 
doelgerichte geografische steun niet van de 
bedrijfsgrootte mag afhangen, maar dat de 
kwaliteit en vereiste duurzaamheid van het 
project het enige criterium mogen zijn;

2. wijst erop dat in de Europese Unie de 
toegevoegde waarde van de bedrijfssector 
voor 42,3% door grote firma's wordt 
bepaald en dat zij 32,6% van de 
werknemers en meer dan 50% van de 
totale uitvoer vertegenwoordigen, hoewel 
het slechts om een klein deel van de 
bedrijven gaat, en staat erop dat 
doelgerichte geografische steun niet van de 
bedrijfsgrootte mag afhangen, maar dat de 
kwaliteit en vereiste duurzaamheid van het 
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project het enige criterium mogen zijn

Or. en

Amendement 10
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door grote
firma's wordt bepaald, en staat erop dat 
doelgerichte geografische steun niet van de 
bedrijfsgrootte mag afhangen, maar dat de 
kwaliteit en vereiste duurzaamheid van het 
project het enige criterium mogen zijn;

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door grote 
firma's wordt bepaald, die 
kennisoverdracht tot stand brengen in de 
EU en haar regio's; herinnert eraan dat 
grote ondernemingen via hun 
toeleveringsketens en de arbeidsmobiliteit 
die zij tot stand brengen, en tevens 
doordat zij beste praktijken in 
innovatiebeheer introduceren, een positief 
effect hebben op de concurrentiekracht 
van de EU; staat erop dat doelgerichte 
geografische steun niet van de 
bedrijfsgrootte mag afhangen, maar dat de 
kwaliteit en vereiste duurzaamheid van het 
project het enige criterium mogen zijn

Or. en

Amendement 11
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door grote 
firma's wordt bepaald, en staat erop dat 

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door grote 
firma's wordt bepaald, stelt echter vast dat 
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doelgerichte geografische steun niet van 
de bedrijfsgrootte mag afhangen, maar 
dat de kwaliteit en vereiste duurzaamheid 
van het project het enige criterium mogen 
zijn;

ongeveer 20,8 miljoen kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) meer 
dan 87,46 miljoen banen scheppen in de 
EU; erkent dat het gemiddelde 
subsidieniveau voor een nieuwe baan in 
kmo's tien punten onder dat voor grote 
ondernemingen ligt, zoals wordt 
aangetoond in de 
tenuitvoerleggingsverslagen voor de 
structuurfondsen; onderschrijft daarom 
het voorstel van de Commissie inzake het 
pakket voor de toekomst van het 
cohesiebeleid om de middelen uit het 
EFRO toe te spitsen op het verbeteren van 
de concurrentiekracht van kmo's;

Or. en

Amendement 12
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door grote 
firma's wordt bepaald, en staat erop dat 
doelgerichte geografische steun niet van de 
bedrijfsgrootte mag afhangen, maar dat de 
kwaliteit en vereiste duurzaamheid van het 
project het enige criterium mogen zijn;

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door grote 
firma's wordt bepaald, en staat erop dat 
doelgerichte geografische steun niet van de 
bedrijfsgrootte mag afhangen, maar dat de 
kwaliteit en vereiste duurzaamheid van het 
project het belangrijkste criterium mogen 
zijn; deze criteria dienen echter afgestemd 
te worden op het potentieel dat kleine en 
middelgroet ondernemingen bieden op het 
vlak van het scheppen van banen, 
diversificatie en economische flexibiliteit, 
en dat is wat het cohesiebeleid momenteel 
doet;

Or. es
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Amendement 13
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door grote 
firma's wordt bepaald, en staat erop dat 
doelgerichte geografische steun niet van 
de bedrijfsgrootte mag afhangen, maar 
dat de kwaliteit en vereiste duurzaamheid 
van het project het enige criterium mogen 
zijn;

2. wijst erop dat hoewel de bijdrage van 
grote firma's aan de economie van de EU 
aanzienlijk is, de groei op plaatselijk 
niveau vaak in stand wordt gehouden 
door kmo's en sociale ondernemingen en 
dat de financiering uit het cohesiebeleid 
moet worden verschaft via een sterke 
benadering van meerlagig bestuur om 
ervoor te zorgen dat kmo's en sociale 
ondernemingen hun potentieel 
waarmaken en een waardevolle bijdrage 
kunnen blijven leveren tot de 
concurrentiekracht van de EU;

Or. en

Amendement 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door grote 
firma's wordt bepaald, en staat erop dat 
doelgerichte geografische steun niet van 
de bedrijfsgrootte mag afhangen, maar 
dat de kwaliteit en vereiste duurzaamheid 
van het project het enige criterium mogen 
zijn;

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door grote 
firma's wordt bepaald, maar merkt 
tegelijkertijd op dat het belangrijk is om 
de kwaliteit en leefbaarheid van kleine en 
middelgrote ondernemingen te 
handhaven, om banen te scheppen, het 
concurrentievermogen te versterken en 
hun bijdrage tot het Europese 
economische herstel en de 
aantrekkelijkheid van investeringen in 
stand te houden;
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Or. el

Amendement 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door grote 
firma's wordt bepaald, en staat erop dat 
doelgerichte geografische steun niet van de 
bedrijfsgrootte mag afhangen, maar dat de 
kwaliteit en vereiste duurzaamheid van het 
project het enige criterium mogen zijn;

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door kmo's, 
samen met grote firma's wordt bepaald, en 
stelt voor dat doelgerichte geografische 
steun niet van de bedrijfsgrootte dient af te 
hangen, maar dat de kwaliteit en vereiste 
duurzaamheid van het project het meest 
relevante criterium mogen zijn;

Or. fr

Amendement 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door grote 
firma's wordt bepaald, en staat erop dat 
doelgerichte geografische steun niet van de 
bedrijfsgrootte mag afhangen, maar dat
de kwaliteit en vereiste duurzaamheid van 
het project het enige criterium mogen zijn;

2. wijst erop dat hoewel in de meest 
Europese landen de toegevoegde waarde 
van de bedrijfssector grotendeels door 
grote firma's wordt bepaald, kmo's de 
belangrijkste motor van economische 
groei, innovatie, werkgelegenheid en 
sociale integratie zijn; is van mening dat 
voor doelgerichte geografische steun de 
kwaliteit en duurzaamheid van het project 
het belangrijkste criterium moeten zijn;

Or. en
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Amendement 17
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door grote 
firma's wordt bepaald, en staat erop dat 
doelgerichte geografische steun niet van de 
bedrijfsgrootte mag afhangen, maar dat de 
kwaliteit en vereiste duurzaamheid van het 
project het enige criterium mogen zijn;

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door grote 
firma's wordt bepaald, en staat erop dat 
doelgerichte geografische steun niet van de 
bedrijfsgrootte dient af te hangen, maar 
dat de kwaliteit en vereiste duurzaamheid 
van het project ook relevante criteria zijn;

Or. fr

Amendement 18
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door grote 
firma's wordt bepaald, en staat erop dat 
doelgerichte geografische steun niet van de 
bedrijfsgrootte mag afhangen, maar dat de 
kwaliteit en vereiste duurzaamheid van het 
project het enige criterium mogen zijn;

2. wijst erop dat in de meest Europese 
landen de toegevoegde waarde van de 
bedrijfssector grotendeels door industriële 
ondernemingen en grote firma's wordt 
bepaald, en staat erop dat doelgerichte 
geografische steun niet van de 
bedrijfsgrootte mag afhangen, maar dat de 
kwaliteit en vereiste duurzaamheid van het 
project het enige criterium mogen zijn;

Or. lt

Amendement 19
Franck Proust

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de belangrijke rol van 
gerichte steun op basis van geografische 
ligging in het welslagen van een 
territoriale ontwikkelingsstrategie; is 
daarom van mening dat het van essentieel 
belang is dat alle soorten bedrijven van 
zulke steun kunnen profiteren; herinnert 
er echter aan dat het cohesiebeleid 
voornamelijk gericht is op kmo's als troef 
voor een harmonieuze regionale planning 
en de diversificatie van de plaatselijke 
economie;

Or. fr

Amendement 20
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat een 
discriminerende aanpak van grote 
ondernemingen innovatie zou kunnen 
belemmeren en de concurrentiekracht van 
andere ondernemingen in de EU, in het 
bijzonder van kmo's, zou kunnen 
beperken, doordat zij worden afgesloten 
van vitale mondiale partnerschappen voor 
collaboratieve innovatie en doordat hun 
toegang tot geavanceerde technologie 
wordt beperkt;

Or. en

Amendement 21
Ramona Nicole Mănescu
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om specifieke maatregelen uit te 
werken om alle ondernemingen die banen 
scheppen te ondersteunen, in 
overeenstemming met de Europa 2020-
strategie en met nationale en regionale 
ontwikkelingsstrategieën en om er tevens 
voor te zorgen dat beslissingen inzake 
financiering op de kwaliteit van het 
project en de waarde ervan voor de EU en 
voor nationale, regionale en plaatselijke 
strategieën worden gebaseerd.

Or. en

Amendement 22
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat mogelijke steun in het 
kader van het cohesiebeleid in deze 
competitieve wereld een toegevoegde 
waarde kan betekenen voor bedrijven 
wanneer deze beslissen in welk werelddeel 
ze hun productiecapaciteiten willen 
ontwikkelen en naar welk werelddeel ze 
hun knowhow willen verhuizen;

3. is van mening dat mogelijke steun in het 
kader van het cohesiebeleid in deze 
competitieve wereld een toegevoegde 
waarde kan betekenen voor Europese 
bedrijven door hun concurrentievermogen 
te vergroten en de idee van investeringen 
in de EU-gebieden te bevorderen; is van 
mening dat de structuurfondsen moeten 
bijdragen tot de tenuitvoerlegging van een 
werkelijk duurzaam industrieel beleid 
voor de gemondialiseerde wereld en in het 
bijzonder de opkomst van grote Europese 
kampioenen die wereldwijd als 
referentiegelden moeten bevorderen;

Or. fr
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Amendement 23
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat mogelijke steun in het 
kader van het cohesiebeleid in deze 
competitieve wereld een toegevoegde 
waarde kan betekenen voor bedrijven 
wanneer deze beslissen in welk werelddeel 
ze hun productiecapaciteiten willen 
ontwikkelen en naar welk werelddeel ze 
hun knowhow willen verhuizen;

3. is van mening dat mogelijke steun in het 
kader van het cohesiebeleid in deze 
competitieve wereld een toegevoegde 
waarde kan betekenen voor bedrijven 
wanneer deze beslissen in welk werelddeel 
ze hun productiecapaciteiten willen 
ontwikkelen en naar welk werelddeel ze 
hun knowhow willen verhuizen; erkent dat 
investeringen van derde landen kunnen 
bijdragen tot het verlichten van de 
gevolgen van de economische crisis en tot 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het cohesiebeleid; wijst op het belang 
van deze investeringen voor die regio's die 
het moeilijk hebben, doordat zij banen 
scheppen en buitenlandse investeringen 
aantrekken;

Or. ro

Amendement 24
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat mogelijke steun in 
het kader van het cohesiebeleid in deze 
competitieve wereld een toegevoegde 
waarde kan betekenen voor bedrijven 
wanneer deze beslissen in welk werelddeel 
ze hun productiecapaciteiten willen 
ontwikkelen en naar welk werelddeel ze 
hun knowhow willen verhuizen;

3. is van mening dat de EU, als 
belangrijkste handelsblok ter wereld, een 
aanzienlijk potentieel voor investeringen 
herbergt en benadrukt dat het belangrijk 
is om ervoor te zorgen dat de EU een 
belangrijk doel blijft voor toekomstige 
investeringen; benadrukt dat de 
aantrekkelijkheid voor mogelijke 
beleggers wordt verhoogd door 
investeringen uit het cohesiebeleid in 
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infrastructuur en vaardigheden voor de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat mogelijke steun in het 
kader van het cohesiebeleid in deze 
competitieve wereld een toegevoegde 
waarde kan betekenen voor bedrijven 
wanneer deze beslissen in welk werelddeel 
ze hun productiecapaciteiten willen
ontwikkelen en naar welk werelddeel ze 
hun knowhow willen verhuizen;

3. is van mening dat mogelijke steun in het 
kader van het cohesiebeleid in deze 
competitieve wereld een toegevoegde 
waarde kan betekenen voor bedrijven 
wanneer deze beslissen in welk werelddeel 
ze hun productiecapaciteiten willen 
ontwikkelen en naar welk werelddeel ze 
hun knowhow willen verhuizen; wijst erop 
dat het verschaffen van 
ondersteuningsdiensten voor bedrijven, 
financiering en technologieoverdracht de 
aantrekkelijkheid van investeren in 
Europa verder verhogen;

Or. en

Amendement 26
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat mogelijke steun in het 
kader van het cohesiebeleid in deze 
competitieve wereld een toegevoegde 
waarde kan betekenen voor bedrijven 
wanneer deze beslissen in welk werelddeel 
ze hun productiecapaciteiten willen 
ontwikkelen en naar welk werelddeel ze 

3. is van mening dat EU-steun voor de 
verplaatsing van ondernemingen binnen 
de Unie in deze competitieve wereld 
uitgesloten moet worden, onder meer door 
de looptijd van activiteiten vast te leggen 
op 10 jaar, en pleit voor een aanzienlijke 
verlaging van de drempels voor een 
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hun knowhow willen verhuizen; herziening van de 
verplaatsingsinvesteringen, met inbegrip 
van de uitsluiting van grote 
ondernemingen van directe subsidies;

Or. en

Amendement 27
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat mogelijke steun in het 
kader van het cohesiebeleid in deze 
competitieve wereld een toegevoegde 
waarde kan betekenen voor bedrijven 
wanneer deze beslissen in welk werelddeel 
ze hun productiecapaciteiten willen 
ontwikkelen en naar welk werelddeel ze 
hun knowhow willen verhuizen;

3. is van mening dat mogelijke steun in het 
kader van het cohesiebeleid een 
belangrijke troef is voor het aantrekken 
van buitenlandse investeringen voor zover 
die steun in deze competitieve wereld een 
toegevoegde waarde kan betekenen voor 
bedrijven wanneer deze beslissen in welk 
werelddeel ze hun productiecapaciteiten 
willen ontwikkelen en naar welk 
werelddeel ze hun knowhow willen 
verhuizen;

Or. es

Amendement 28
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat mogelijke steun in het 
kader van het cohesiebeleid in deze 
competitieve wereld een toegevoegde 
waarde kan betekenen voor bedrijven 
wanneer deze beslissen in welk werelddeel 
ze hun productiecapaciteiten willen 
ontwikkelen en naar welk werelddeel ze 

3. is van mening dat mogelijke steun in het 
kader van het cohesiebeleid in deze 
competitieve wereld en gezien de 
toenemende internationalisering van de 
wereldhandel een toegevoegde waarde kan 
betekenen voor bedrijven wanneer deze 
beslissen in welk werelddeel ze hun 
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hun knowhow willen verhuizen; productiecapaciteiten willen ontwikkelen 
en naar welk werelddeel ze hun knowhow 
willen verhuizen;

Or. en

Amendement 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderschrijft de economische redenering 
achter een plaatsgebonden 
ontwikkelingsbeleid dat zijn wortels heeft 
in de fundamentele logica dat het belang 
van de minder ontwikkelde regio's in de 
Unie naar alle waarschijnlijkheid zal 
toenemen indien zij vergelijkbare 
concurrentievoordelen en degelijke 
stimulansen kunnen aanbieden; vraagt de 
Commissie daarom om lidstaten en regio's 
te ondersteunen bij hun streven naar een 
eigen beleid van investeringsstimulansen;

4. onderschrijft de economische redenering 
achter een plaatsgebonden 
ontwikkelingsbeleid dat zijn wortels heeft 
in de fundamentele logica dat het belang 
van de minder ontwikkelde regio's in de 
Unie naar alle waarschijnlijkheid zal 
toenemen indien zij vergelijkbare 
concurrentievoordelen en degelijke 
stimulansen kunnen aanbieden; vraagt de 
Commissie daarom om lidstaten en regio's 
te ondersteunen bij hun streven naar een 
eigen beleid van investeringsstimulansen; 
stelt tot zijn teleurstelling vast dat de 
minder ontwikkelde regio's van de EU 
voortdurend aan aantrekkelijkheid 
inboeten ten nadele van derde landen; 
verzoekt de bevoegde autoriteiten om 
dringende maatregelen uit te werken om 
de huidige investeringen te behouden en 
nieuwe investeringen aan te trekken;

Or. ro

Amendement 30
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. onderschrijft de economische 
redenering achter een plaatsgebonden 
ontwikkelingsbeleid dat zijn wortels heeft 
in de fundamentele logica dat het belang 
van de minder ontwikkelde regio's in de 
Unie naar alle waarschijnlijkheid zal 
toenemen indien zij vergelijkbare 
concurrentievoordelen en degelijke 
stimulansen kunnen aanbieden; vraagt de 
Commissie daarom om lidstaten en regio's 
te ondersteunen bij hun streven naar een 
eigen beleid van investeringsstimulansen;

4. wijst erop dat een krachtig, 
geïntegreerd regionaal beleid talloze
voordelen oplevert voor alle EU-regio's; 
benadrukt het belang van een 
plaatsgebonden benadering om ervoor te 
zorgen dat het cohesiebeleid een effectieve 
impact heeft op het plaatselijke niveau; 
erkent dat een meerlagig bestuur, waarbij 
de plaatselijke gemeenschap bij alle fasen 
betrokken wordt, van essentieel belang is 
om ervoor te zorgen dat investeringen 
gericht worden op het aanpakken van de 
specifieke behoeften van elke regio. 
Erkent het potentieel van een uitbreiding 
van de werkingssfeer van innovatieve 
financieringsinstrumenten zodat zij vaker 
worden gebruikt om toegang te krijgen tot 
financiering als aanvulling op traditionele 
financieringsmethoden; benadrukt dat 
een roulerende aard van 
financieringsinstrumenten en een 
flexibele benadering tot het integreren 
van zulke instrumenten op regionaal 
niveau tot een sterkere nadruk op de 
aanpak van regiospecifieke territoriale 
kwesties zou kunnen leiden;

Or. en

Amendement 31
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderschrijft de economische redenering 
achter een plaatsgebonden 
ontwikkelingsbeleid dat zijn wortels heeft 
in de fundamentele logica dat het belang 
van de minder ontwikkelde regio's in de 
Unie naar alle waarschijnlijkheid zal 

4. onderschrijft de economische redenering 
achter een plaatsgebonden 
ontwikkelingsbeleid dat zijn wortels heeft 
in de fundamentele logica dat het belang 
van de minder ontwikkelde regio's in de 
Unie naar alle waarschijnlijkheid zal 
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toenemen indien zij vergelijkbare 
concurrentievoordelen en degelijke 
stimulansen kunnen aanbieden; vraagt de 
Commissie daarom om lidstaten en regio's
te ondersteunen bij hun streven naar een 
eigen beleid van investeringsstimulansen;

toenemen indien zij vergelijkbare 
concurrentievoordelen en degelijke 
stimulansen kunnen aanbieden, in het 
bijzonder in combinatie met 
hooggeschoolde arbeidskrachten; vraagt 
de Commissie daarom om de lidstaten te 
ondersteunen bij de aanpassing hun 
opleidings- en onderwijsstelsels om ervoor 
te zorgen dat arbeidskrachten hun 
vaardigheden kunnen afstemmen op de 
behoefte van de arbeidsmarkt aan een 
duurzamere economie die gebaseerd is op 
opleiding op basis van vaardigheden;

Or. en

Amendement 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderschrijft de economische redenering 
achter een plaatsgebonden 
ontwikkelingsbeleid dat zijn wortels heeft 
in de fundamentele logica dat het belang 
van de minder ontwikkelde regio's in de 
Unie naar alle waarschijnlijkheid zal 
toenemen indien zij vergelijkbare 
concurrentievoordelen en degelijke 
stimulansen kunnen aanbieden; vraagt de 
Commissie daarom om lidstaten en regio's 
te ondersteunen bij hun streven naar een 
eigen beleid van investeringsstimulansen;

4. onderschrijft de economische redenering 
achter een plaatsgebonden 
ontwikkelingsbeleid dat zijn wortels heeft 
in de fundamentele logica dat het belang 
van de minder ontwikkelde regio's in de 
Unie naar alle waarschijnlijkheid zal 
toenemen indien zij vergelijkbare 
concurrentievoordelen en degelijke 
stimulansen kunnen aanbieden; vraagt de 
Commissie daarom om lidstaten en regio's 
te ondersteunen bij hun streven naar een 
eigen beleid van investeringsstimulansen; 
in het bijzonder ten aanzien van 
langetermijninvesteringen, waarbij de 
nadruk ligt op infrastructuurprojecten, 
met inbegrip van projecten op 
grensoverschrijdend niveau;

Or. ro
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Amendement 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderschrijft de economische redenering 
achter een plaatsgebonden
ontwikkelingsbeleid dat zijn wortels heeft 
in de fundamentele logica dat het belang 
van de minder ontwikkelde regio's in de 
Unie naar alle waarschijnlijkheid zal 
toenemen indien zij vergelijkbare 
concurrentievoordelen en degelijke 
stimulansen kunnen aanbieden; vraagt de 
Commissie daarom om lidstaten en regio's 
te ondersteunen bij hun streven naar een 
eigen beleid van investeringsstimulansen;

4. onderschrijft de economische redenering 
achter een op economische, sociaal en 
territoriale cohesie gebaseerd 
ontwikkelingsbeleid dat zijn wortels heeft 
in de logica dat de vooruitgang van de 
minder ontwikkelde regio's in de Unie heel 
de EU ten goede zal komen, in het 
bijzonder omdat dit beleid het mogelijk zal 
maken om vergelijkbare 
concurrentievoordelen te ontwikkelen voor 
deze regio's; vraagt de Commissie daarom 
om lidstaten en regio's te ondersteunen bij 
hun streven naar een eigen beleid van 
investeringsstimulansen;

Or. fr

Amendement 34
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderschrijft de economische redenering 
achter een plaatsgebonden 
ontwikkelingsbeleid dat zijn wortels heeft 
in de fundamentele logica dat het belang 
van de minder ontwikkelde regio's in de 
Unie naar alle waarschijnlijkheid zal 
toenemen indien zij vergelijkbare 
concurrentievoordelen en degelijke 
stimulansen kunnen aanbieden; vraagt de 
Commissie daarom om lidstaten en regio's 
te ondersteunen bij hun streven naar een 
eigen beleid van investeringsstimulansen;

4. onderschrijft de economische redenering 
achter een plaatsgebonden 
ontwikkelingsbeleid dat zijn wortels heeft 
in de fundamentele logica dat het belang 
van de minder ontwikkelde regio's in de 
Unie naar alle waarschijnlijkheid zal 
toenemen indien zij vergelijkbare 
concurrentievoordelen en degelijke 
stimulansen kunnen aanbieden; vraagt de 
Commissie daarom om lidstaten en regio's 
te ondersteunen bij hun streven naar een 
eigen beleid van investeringsstimulansen, 
waarbij het mededingingsrecht en het 
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stelsel voor overheidssteun flexibel 
toegepast worden;

Or. es

Amendement 35
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderschrijft de economische redenering 
achter een plaatsgebonden 
ontwikkelingsbeleid dat zijn wortels heeft 
in de fundamentele logica dat het belang 
van de minder ontwikkelde regio's in de 
Unie naar alle waarschijnlijkheid zal 
toenemen indien zij vergelijkbare 
concurrentievoordelen en degelijke 
stimulansen kunnen aanbieden; vraagt de 
Commissie daarom om lidstaten en regio's 
te ondersteunen bij hun streven naar een 
eigen beleid van investeringsstimulansen;

4. onderschrijft de economische redenering 
achter een plaatselijk/regionaal 
plaatsgebonden ontwikkelingsbeleid dat 
zijn wortels heeft in de fundamentele 
logica dat het belang van de minder 
ontwikkelde regio's in de Unie naar alle 
waarschijnlijkheid zal toenemen indien zij 
vergelijkbare concurrentievoordelen 
(toereikende infrastructuur, 
gekwalificeerde personele middelen, enz.)
en degelijke stimulansen kunnen 
aanbieden; vraagt de Commissie daarom 
om lidstaten en regio's te ondersteunen bij 
hun streven naar een eigen beleid van 
investeringsstimulansen;

Or. en

Amendement 36
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat hoge belastingen en
staatsschulden de belangrijkste 
bekommernissen zijn voor bedrijven die in 
Europa investeren; zou zich in het
bijzonder zorgen maken over elke poging 

5. onderstreept dat staatsschulden tot de 
belangrijkste bekommernissen voor 
bedrijven die in Europa investeren
behoren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om, in de context van het
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om de vennootschapsbelasting te 
harmoniseren, wat onvermijdelijk de 
fiscale last in bepaalde lidstaten zou 
verhogen en zou verhinderen dat 
afzonderlijke regio's fiscaal competitief 
blijven;

Europese Semester en de Europese 
economische governance, de 
inspanningen om een relatieve 
convergentie van de verschillende 
belastingstelsels in de EU tot stand te 
brengen, te weerspiegelen en te 
ontwikkelen, om zo een betere 
economische integratie en een uitdieping 
van de interne markt mogelijk te maken, 
wat meer investeringen kan aantrekken;

Or. fr

Amendement 37
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat hoge belastingen en
staatsschulden de belangrijkste 
bekommernissen zijn voor bedrijven die in 
Europa investeren; zou zich in het 
bijzonder zorgen maken over elke poging 
om de vennootschapsbelasting te 
harmoniseren, wat onvermijdelijk de 
fiscale last in bepaalde lidstaten zou 
verhogen en zou verhinderen dat 
afzonderlijke regio's fiscaal competitief 
blijven;

5. onderstreept dat hoge niveaus van
staatsschulden en privéschulden de 
belangrijkste bekommernissen zijn voor 
bedrijven die in Europa investeren; 

Or. en

Amendement 38
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat hoge belastingen en 5. onderstreept dat hoge belastingen en 
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staatsschulden de belangrijkste 
bekommernissen zijn voor bedrijven die in 
Europa investeren; zou zich in het 
bijzonder zorgen maken over elke poging 
om de vennootschapsbelasting te 
harmoniseren, wat onvermijdelijk de 
fiscale last in bepaalde lidstaten zou 
verhogen en zou verhinderen dat 
afzonderlijke regio's fiscaal competitief 
blijven;

staatsschulden de belangrijkste 
bekommernissen zijn voor bedrijven die in 
Europa investeren; 

Or. el

Amendement 39
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat hoge belastingen en 
staatsschulden de belangrijkste 
bekommernissen zijn voor bedrijven die in 
Europa investeren; zou zich in het 
bijzonder zorgen maken over elke poging 
om de vennootschapsbelasting te 
harmoniseren, wat onvermijdelijk de 
fiscale last in bepaalde lidstaten zou 
verhogen en zou verhinderen dat 
afzonderlijke regio's fiscaal competitief 
blijven;

5. onderstreept dat hoge belastingen en 
staatsschulden de belangrijkste 
bekommernissen zijn voor bedrijven die in 
Europa investeren; zou zich in het 
bijzonder zorgen maken over elke poging 
om de vennootschapsbelasting te 
harmoniseren, wat onvermijdelijk de 
fiscale last in bepaalde lidstaten zou 
verhogen en zou verhinderen dat 
afzonderlijke regio's fiscaal competitief 
blijven; vestigt de aandacht op het feit dat 
de diversiteit van de belastingstelsels in de 
lidstaten de aantrekkelijkheid van 
investeringen in de EU beperkt;

Or. ro

Amendement 40
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat hoge belastingen en 
staatsschulden de belangrijkste 
bekommernissen zijn voor bedrijven die in 
Europa investeren; zou zich in het 
bijzonder zorgen maken over elke poging 
om de vennootschapsbelasting te 
harmoniseren, wat onvermijdelijk de 
fiscale last in bepaalde lidstaten zou 
verhogen en zou verhinderen dat 
afzonderlijke regio's fiscaal competitief 
blijven;

5. onderstreept dat een lage vraag, 
beperkte groei, weinig vaardigheden, 
weinig arbeidsmobiliteit en slechte 
infrastructuur enkele van de belangrijkste 
bekommernissen zijn voor bedrijven die in 
Europa investeren en erkent dat de 
streefdoelen en doelstellingen van het 
cohesiebeleid erop gericht zijn deze 
punten te verbeteren om een
aantrekkelijker klimaat te creëren voor 
investeringen;

Or. en

Amendement 41
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat hoge belastingen en 
staatsschulden de belangrijkste 
bekommernissen zijn voor bedrijven die in 
Europa investeren; zou zich in het 
bijzonder zorgen maken over elke poging
om de vennootschapsbelasting te
harmoniseren, wat onvermijdelijk de 
fiscale last in bepaalde lidstaten zou 
verhogen en zou verhinderen dat 
afzonderlijke regio's fiscaal competitief 
blijven;

5. onderstreept dat hoge belastingen en 
staatsschulden de belangrijkste 
bekommernissen zijn voor bedrijven die in 
Europa investeren; is van mening dat alle 
nodige inspanningen geleverd moeten 
worden om de vennootschapsbelasting te 
coördineren om de concurrentie tussen 
lidstaten en regio's op het vlak van 
belastingen te beperken; zonder dat zulke 
coördinatie de fiscale last in bepaalde 
lidstaten mag verhogen;

Or. fr

Amendement 42
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat hoge belastingen en 
staatsschulden de belangrijkste 
bekommernissen zijn voor bedrijven die in 
Europa investeren; zou zich in het 
bijzonder zorgen maken over elke poging 
om de vennootschapsbelasting te 
harmoniseren, wat onvermijdelijk de 
fiscale last in bepaalde lidstaten zou 
verhogen en zou verhinderen dat
afzonderlijke regio's fiscaal competitief 
blijven;

5. onderstreept dat hoge belastingen en 
staatsschulden de belangrijkste 
bekommernissen zijn voor bedrijven die in 
Europa investeren; zou zich in het 
bijzonder zorgen maken over elke poging 
om de vennootschapsbelasting te 
harmoniseren, wat onvermijdelijk de 
fiscale last in bepaalde lidstaten zou 
verhogen en een meer plaatselijke 
benadering zou verhinderen die 
afzonderlijke regio's in staat stelt om 
fiscaal competitief te blijven door hun 
plaatselijke innovatieve en 
ondernemingspotentieel te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 43
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat het bestaan van 
concurrentiële infrastructuur een vereiste 
is voor het aantrekken van investeerders 
in de context van de nieuwe uitdagingen 
waaraan we het hoofd moeten bieden; 
wijst erop dat het, om de groei van 
investeringen en daardoor ook van de 
Europese economie te handhaven, nodig 
blijft om de infrastructuur te 
moderniseren, en dat het cohesiebeleid 
daarin een bijzonder belangrijke rol te 
spelen heeft, in het bijzonder in de nieuwe 
lidstaten;

Or. ro



PE486.150v01-00 26/34 AM\897576NL.doc

NL

Amendement 44
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van mening dat behalve het 
bestaan van een goede infrastructuur, het 
bevorderen van onderzoek, innovatie en 
technologische ontwikkeling en de 
beschikbaarheid van passende 
kwaliteitsvolle programma's voor 
beroepsopleiding voor mensen in de 
Europese regio's de belangrijkste 
voorwaarden zijn voor het 
concurrentievermogen en de 
aantrekkingskracht van de regio;

Or. ro

Amendement 45
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de Europese steden over 
enorme troeven beschikken en dat 
grootschalige infrastructuurprojecten en 
innovatieve bedrijvenparken in de steden 
de grootste aantrekkingskracht op 
investeerders uitoefenen; dringt er bij de 
lidstaten op aan om grootschalige 
investeringen in infrastructuur en 
technologie te doen om de leefbaarheid en 
concurrentiekracht van Europese steden te 
bevorderen.

6. benadrukt dat de Europese steden over 
enorme troeven beschikken en dat 
grootschalige infrastructuurprojecten en 
innovatieve bedrijvenparken in de steden 
de grootste aantrekkingskracht op 
investeerders uitoefenen; dringt er bij de 
lidstaten op aan om grootschalige 
investeringen in infrastructuur en 
technologie te doen om de leefbaarheid en 
concurrentiekracht van Europese steden te 
bevorderen; wijst op het belang van de 
geïntegreerde en duurzame ontwikkeling 
van multimodale vervoersystemen die de 
mobiliteit vergroten en economische groei 
bevorderen.
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Or. ro

Amendement 46
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de Europese steden over 
enorme troeven beschikken en dat 
grootschalige infrastructuurprojecten en 
innovatieve bedrijvenparken in de steden 
de grootste aantrekkingskracht op 
investeerders uitoefenen; dringt er bij de 
lidstaten op aan om grootschalige
investeringen in infrastructuur en 
technologie te doen om de leefbaarheid en 
concurrentiekracht van Europese steden te 
bevorderen.

6. benadrukt dat de Europese steden over 
enorme troeven beschikken en dat zij in 
grote mate kunnen bijdragen tot een 
koolstofluwe economie; acht het 
essentieel dat steden erkend worden als 
essentiële partners voor het bereiken van 
de EU-streefdoelen voor 
klimaatbescherming, onderstreept daarom 
dat de steun via het EFRO een garantie 
moet bieden op een geïntegreerde 
benadering tot duurzame stedelijke 
ontwikkeling, met inbegrip van 
investeringen in hernieuwbare energie, 
energie-efficiëntie, duurzaam vervoer en 
sociale integratie; om de leefbaarheid van 
Europese steden te bevorderen en 
tegelijkertijd hun concurrentiekracht te 
vergroten.

Or. en

Amendement 47
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de Europese steden over 
enorme troeven beschikken en dat 
grootschalige infrastructuurprojecten en
innovatieve bedrijvenparken in de steden 
de grootste aantrekkingskracht op 

6. erkent de toenemende aandacht voor 
steden en stedelijke gebieden als motor 
van de economische groei in de EU; 
benadrukt dat de landelijke gebieden in de 
EU tevens van essentieel belang zijn voor 
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investeerders uitoefenen; dringt er bij de 
lidstaten op aan om grootschalige 
investeringen in infrastructuur en 
technologie te doen om de leefbaarheid en 
concurrentiekracht van Europese steden
te bevorderen.

de economische ontwikkeling en dringt 
erop aan om de banden tussen stedelijke 
en landelijke gebieden aan te halen door 
een betere integratie van de financiering, 
om territoriale ontwikkeling te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de Europese steden over 
enorme troeven beschikken en dat 
grootschalige infrastructuurprojecten en 
innovatieve bedrijvenparken in de steden 
de grootste aantrekkingskracht op 
investeerders uitoefenen; dringt er bij de 
lidstaten op aan om grootschalige 
investeringen in infrastructuur en 
technologie te doen om de leefbaarheid en 
concurrentiekracht van Europese steden te 
bevorderen.

6. benadrukt dat de Europese steden over 
enorme troeven beschikken en dat 
grootschalige infrastructuurprojecten en 
innovatieve bedrijvenparken in de steden 
een van de factoren zijn die 
aantrekkingskracht op investeerders in de 
EU uitoefenen; dringt er bij de lidstaten op 
aan om investeringen voor infrastructuur
en technologie te doen om de leefbaarheid 
en concurrentiekracht van Europese steden 
te bevorderen en tegelijkertijd te 
verzekeren dat deze investeringen geen 
nadelige gevolgen hebben voor de 
werkelijke territoriale cohesie en een 
evenwichtige plattelandsontwikkeling.

Or. fr

Amendement 49
Dimitar Stoyanov

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de Europese steden over 6. benadrukt dat de Europese steden over 
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enorme troeven beschikken en dat 
grootschalige infrastructuurprojecten en 
innovatieve bedrijvenparken in de steden 
de grootste aantrekkingskracht op 
investeerders uitoefenen; dringt er bij de 
lidstaten op aan om grootschalige 
investeringen in infrastructuur en 
technologie te doen om de leefbaarheid en 
concurrentiekracht van Europese steden te 
bevorderen.

enorme troeven beschikken en dat 
grootschalige infrastructuurprojecten en
innovatieve bedrijvenparken in de steden 
de grootste aantrekkingskracht op 
investeerders uitoefenen; dringt er bij de 
lidstaten op aan om grootschalige 
investeringen in infrastructuur, innovatie, 
technologie en sociale initiatieven te doen 
om de leefbaarheid en concurrentiekracht 
van Europese steden te bevorderen.

Or. bg

Amendement 50
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de Europese steden over 
enorme troeven beschikken en dat 
grootschalige infrastructuurprojecten en 
innovatieve bedrijvenparken in de steden 
de grootste aantrekkingskracht op 
investeerders uitoefenen; dringt er bij de 
lidstaten op aan om grootschalige 
investeringen in infrastructuur en 
technologie te doen om de leefbaarheid en 
concurrentiekracht van Europese steden te 
bevorderen.

6. benadrukt dat de Europese steden over 
enorme troeven beschikken en dat 
grootschalige infrastructuurprojecten en 
innovatieve bedrijvenparken in de steden 
de grootste aantrekkingskracht op 
investeerders uitoefenen; dringt er bij de 
lidstaten op aan om grootschalige 
investeringen in infrastructuur en 
technologie te doen om de leefbaarheid en 
concurrentiekracht van Europese steden te 
bevorderen, waarbij de hun traditionele 
sterke punten behouden moeten worden 
en als uitgangspunt moeten gelden.

Or. en

Amendement 51
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de Europese steden over 
enorme troeven beschikken en dat 
grootschalige infrastructuurprojecten en 
innovatieve bedrijvenparken in de steden 
de grootste aantrekkingskracht op 
investeerders uitoefenen; dringt er bij de 
lidstaten op aan om grootschalige 
investeringen in infrastructuur en 
technologie te doen om de leefbaarheid en 
concurrentiekracht van Europese steden te 
bevorderen.

6. benadrukt dat de Europese regio's over 
enorme troeven beschikken en dat 
grootschalige infrastructuurprojecten en 
innovatieve bedrijvenparken in de regio's 
de grootste aantrekkingskracht op 
investeerders uitoefenen; dringt er bij de 
lidstaten op aan om grootschalige 
investeringen in infrastructuur, nieuwe 
technologieën en O&O te doen om de 
leefbaarheid en concurrentiekracht van 
Europese regio's te bevorderen.

Or. en

Amendement 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat investeringen in 
vervoer, energie, breedbandinfrastructuur 
en in het ontwikkelen van menselijk 
kapitaal van cruciaal belang zijn om 
milieuvriendelijkere, groeibevorderende 
investeringen aan te trekken om een 
duurzame ontwikkeling tot stand te 
brengen, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie.

Or. en

Amendement 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
om onderzoek en onderwijs niet alleen op 
plaatselijk niveau te verspreiden en toe te 
passen, maar het ook op plaatselijk niveau 
te beheren. Het is daarom noodzakelijk 
om het menselijke potentieel en 
onderzoekers en academische stichtingen 
op plaatselijk niveau ten volle te benutten, 
om zowel binnenlandse als directe 
buitenlandse investeringen aan te trekken. 
Voorts moet er gewezen worden op het 
belang van de mobiliteit van de menselijke 
component: leraren, onderzoekers en 
studenten. 

Or. el

Amendement 54
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt de noodzaak van 
horizontale en verticale coördinatie die 
steden in staat stelt om samen te werken 
met andere bestuursniveaus en om hun 
samenwerking te consolideren door 
netwerken uit te bouwen met andere 
steden.

Or. ro

Amendement 55
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat de lidstaten en de 
regio's in de komende periode hun 
doelstellingen zo moeten bepalen dat zij 
de behoeften van investeerders 
vooropstellen en tegelijkertijd passende en 
toegankelijke financiering garanderen, 
door de structuurfondsen een essentiële 
rol toe te kennen;

Or. ro

Amendement 56
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is van mening dat er governance 
nodig is die gebaseerd is op het versterken 
van de positie van de burgers, deelname 
van alle relevante partners en het 
innovatieve gebruik van maatschappelijk 
kapitaal

Or. ro

Amendement 57
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is van mening dat onderontwikkelde 
regio's moeten blijven profiteren van 
aanzienlijke communautaire financiering 
om investeerders andere plaatselijke 
concurrentievoordelen te bieden, naast 
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beperkte arbeidskosten; 

Or. ro

Amendement 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. merkt op dat de infrastructuur 
versterkt moet worden om de regionale 
samenhang en het concurrentievermogen 
van de regio's te bevorderen; benadrukt in 
die context het belang van de trans-
Europese vervoersnetten en het gebruik 
van aanvullende 
financieringsinstrumenten zoals 
projectobligaties en publiek-private 
partnerschappen.

Or. el

Amendement 59
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. benadrukt dat het verlagen van 
de administratieve lasten voor financiële 
marktdeelnemers een bijzonder 
belangrijke rol speelt in het verhogen van 
de aantrekkelijkheid van de regio's en 
noodzakelijk is om specifieke 
minimumnormen voor diensten die 
verricht worden door plaatselijke en 
regionale overheidsadministraties in heel 
de Europese Unie op te leggen en na te 
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leven.

Or. ro


