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Amendement 1
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Da. overwegende dat het van wezenlijk 
belang is dat besluiten op het gebied van 
ontwikkeling worden genomen op een 
niveau dat zo dicht mogelijk bij de 
betrokkenen staat en dat plaatselijke 
gemeenschappen moeten worden 
betrokken bij het voorbereiden en het 
nemen van dergelijke besluiten;

Or. lt

Amendement 2
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat ondanks de 
aanzienlijke vooruitgang die geboekt is op 
het terrein van de convergentie in de 
Europese Unie, in de jongste 
convergentieverslagen een tendens 
zichtbaar wordt van toenemende 
territoriale verschillen tussen de EU-
regio's, bijvoorbeeld op het gebied van 
bereikbaarheid, in het bijzonder bij 
regio's die zich structureel in een nadelige 
positie bevinden, maar ook binnen EU-
regio's en -gebieden, wat zou kunnen 
leiden tot ruimtelijke segregatie en 
vergroting van de welvaartsverschillen 
tussen de Europese regio's;

Or. ro
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Amendement 3
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. erkent het belang, voor de 
verwezenlijking van deze samenwerking, 
van de gedragscode voor de lidstaten die 
de regionale en plaatselijke autoriteiten 
raadplegen tijdens de voorbereidingsfases 
van de financieringsprogramma's;

Or. en

Amendement 4
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat het budget voor het 
cohesiebeleid in de periode na 2013 op het 
huidige niveau moet worden gehandhaafd, 
teneinde te waarborgen dat steun de 
gebieden die behoefte aan economische en
sociale regeneratie hebben, blijft bereiken;

2. wijst erop dat het budget voor het 
cohesiebeleid in de periode na 2013 ten 
minste op het huidige niveau moet worden 
gehandhaafd, teneinde te waarborgen dat 
steun de gebieden die behoefte aan 
economische en sociale regeneratie 
hebben, waaronder de overgangsregio’s, 
blijft bereiken;

Or. en

Amendement 5
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd dat de Commissie in haar 
voorstel voor een verordening met 
algemene bepalingen kiest voor een 
resultaatgerichte benadering, met 
bijzondere aandacht voor meetbare output, 
omdat dat de duurzaamheid van 
investeringen vergroot en de 
doeltreffendheid van 
financieringsprogramma's waarborgt;

3. is verheugd dat de Commissie in haar 
voorstel voor een verordening met 
algemene bepalingen kiest voor een 
resultaatgerichte benadering, met 
bijzondere aandacht voor meetbare 
resultaten, omdat dat de duurzaamheid van 
investeringen vergroot en de 
doeltreffendheid van 
financieringsprogramma's waarborgt; 

Or. en

Amendement 6
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat de doelstelling van 
territoriale cohesie onlosmakelijk 
verbonden blijft met de uitdagingen op het 
gebied van economische en sociale 
cohesie en de Europese toegevoegde 
waarde van het cohesiebeleid versterkt;

Or. ro

Amendement 7
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat de nadruk moet 
liggen op een resultaatgericht stelsel om 
een zekere flexibiliteit in te voeren op 
nationaal en regionaal niveau, waarbij 
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rekening wordt gehouden met 
vereenvoudiging, 
programmeringsprioriteiten en 
partnerschappen, opdat deze stelsels 
regiospecifiek zijn, voor een zo hoog 
mogelijke efficiëntie;

Or. en

Amendement 8
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderschrijft de doelstelling van de 
Commissie om middels de verordening met 
algemene bepalingen tot een reducering 
van de administratieve rompslomp te 
komen; onderstreept in dit verband dat van 
meet af aan duidelijkheid moet bestaan 
over regels, controles en subsidiabiliteit, en 
dat vereenvoudiging van de 
administratieve procedures mogelijk is 
middels een geïntegreerde benadering van 
de terbeschikkingstelling van de financiële 
middelen;

4. onderschrijft de doelstelling van de 
Commissie om middels de verordening met 
algemene bepalingen tot een reducering 
van de administratieve rompslomp te 
komen; onderstreept in dit verband dat van 
meet af aan duidelijkheid moet bestaan 
over regels, controles en subsidiabiliteit,
dat deze op nationaal niveau niet 
ingewikkelder moeten worden gemaakt, 
en dat vereenvoudiging van de 
administratieve procedures mogelijk is 
middels een geïntegreerde benadering van 
de terbeschikkingstelling van de financiële 
middelen; benadrukt dat maatregelen 
moeten worden genomen voor de verdere 
versterking van de administratieve 
capaciteit op regionaal en plaatselijk 
niveau, in het bijzonder met het oog op de 
toepassing van de nieuwe vereisten en 
procedures voor de komende 
programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 9
Petru Constantin Luhan



AM\912146NL.doc 7/30 PE494.845v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat "concentratie, 
samenwerking en connectie" de 
belangrijkste constanten van territoriale 
cohesie zijn met het oog op een 
evenwichtiger territoriale ontwikkeling in 
de EU;

Or. ro

Amendement 10
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. geeft aan dat de 
financieringsprogramma's flexibel 
moeten zijn en gebaseerd op plaatselijke 
en regionale doelstellingen, met 
participatie van regionale belanghebbenden 
in alle stadia, teneinde te waarborgen dat 
de Europese financieringsprogramma's de 
sociaaleconomische verschillen 
daadwerkelijk kunnen aanpakken;

5. geeft aan dat plaatselijke en regionale 
doelstellingen met de nodige flexibiliteit 
moeten worden vastgesteld, met 
participatie van regionale belanghebbenden 
in alle stadia, teneinde te waarborgen dat 
de Europese financieringsprogramma's de 
sociaaleconomische verschillen 
daadwerkelijk kunnen aanpakken;

Or. en

Amendement 11
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat flexibiliteit ook moet 6. onderstreept dat grotere flexibiliteit de 
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inhouden dat projecten tegelijkertijd steun 
kunnen krijgen met financiële middelen 
van verschillende fondsen die onder de 
verordening met algemene bepalingen 
vallen, en dat deze grotere flexibiliteit de 
tenuitvoerlegging van projecten ten goede 
zou komen en het aanvullende en 
sectoroverschrijdende karakter van de 
Europese financiering zou vergroten;

tenuitvoerlegging van projecten ten goede 
zou komen en het aanvullende en 
sectoroverschrijdende karakter van de 
Europese financiering zou vergroten;

Or. en

Amendement 12
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. erkent dat het cohesiebeleid een 
waardevolle bijdrage kan leveren aan de 
verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen; is evenwel van mening dat 
het cohesiebeleid, als een permanente en 
juridisch bindende doelstelling van de 
EU, niet uitsluitend als instrument voor 
de tenuitvoerlegging van EU 2020 moet 
worden gebruikt;

7. erkent dat het cohesiebeleid een 
waardevolle bijdrage kan leveren aan de 
verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen door de invoering van een 
territoriale dimensie;

Or. en

Amendement 13
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. erkent dat het cohesiebeleid een 
waardevolle bijdrage kan leveren aan de 
verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen; is evenwel van mening dat 

7. erkent dat het cohesiebeleid een 
waardevolle bijdrage kan leveren aan de 
verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen, in het bijzonder op het 
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het cohesiebeleid, als een permanente en 
juridisch bindende doelstelling van de EU, 
niet uitsluitend als instrument voor de 
tenuitvoerlegging van EU 2020 moet 
worden gebruikt;

gebied van werkgelegenheid, onderwijs en 
armoedevermindering; is evenwel van 
mening dat het cohesiebeleid, als een 
permanente en juridisch bindende 
doelstelling van de EU, niet uitsluitend als 
instrument voor de tenuitvoerlegging van 
EU 2020 moet worden gebruikt;

Or. en

Amendement 14
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent de toenemende aandacht voor 
steden en stedelijke gebieden als motor van 
economische groei;

9. erkent de toenemende aandacht voor 
steden en stedelijke gebieden als motor van 
economische groei; meent tegelijkertijd 
dat partnerschappen en netwerken 
moeten worden bevorderd, waardoor de 
specifieke voorwaarden worden geschept 
die plattelandsgebieden in staat stellen 
deel te nemen aan geïntegreerde 
activiteiten van een gegeven functionele 
geografische eenheid;

Or. ro

Amendement 15
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt de noodzaak om 
programma's voor territoriale 
samenwerking effectiever te doen 
aansluiten op territoriale strategieën;
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Or. ro

Amendement 16
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt het belang van de 
versterking van bestaande en de 
bevordering van nieuwe banden tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 17
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. onderstreept de bijdrage die de 
Europese groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTS) kan leveren aan 
de versterking van de territoriale 
samenwerking binnen de EU;

Or. en

Amendement 18
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. maakt zich zorgen over de definitie Schrappen
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van steden en stedelijke gebieden, gezien 
het feit dat steden in de EU qua omvang, 
hulpmiddelen en sociaaleconomische 
parameters van elkaar verschillen;

Or. en

Amendement 19
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. maakt zich zorgen over de definitie van 
steden en stedelijke gebieden, gezien het 
feit dat steden in de EU qua omvang, 
hulpmiddelen en sociaaleconomische 
parameters van elkaar verschillen;

10. maakt zich zorgen over de definitie van 
steden en stedelijke gebieden, gezien het 
feit dat  steden in de EU qua omvang, 
hulpmiddelen en sociaaleconomische 
parameters van elkaar verschillen en 
verzoekt de Commissie om een 
gemeenschappelijke definitie vast te 
stellen van het begrip "functioneel 
stedelijk gebied";

Or. en

Amendement 20
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. maakt zich zorgen over de definitie van 
steden en stedelijke gebieden, gezien het 
feit dat steden in de EU qua omvang, 
hulpmiddelen en sociaaleconomische 
parameters van elkaar verschillen;

10. maakt zich zorgen over de definitie van 
steden en stedelijke gebieden, gezien het 
feit dat steden in de EU qua omvang, 
hulpmiddelen en sociaaleconomische 
parameters van elkaar verschillen; is een 
voorstander van een op nationaal of 
regionaal niveau vastgestelde definitie;

Or. en
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Amendement 21
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat de territoriale 
dimensie van het cohesiebeleid eveneens 
als doel heeft de ontwikkeling te 
ondersteunen van gebieden die te kampen 
hebben met verschillende handicaps, zoals 
grensoverschrijdende, insulaire, 
ultraperifere en berggebieden, en dat de 
welvaart van de gehele Unie niet kan 
worden gewaarborgd zonder een 
evenwichtige ontwikkeling van al haar 
gebieden;

Or. en

Amendement 22
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. onderstreept dat territoriale 
cohesie ook cohesie binnen de gebieden 
inhoudt, dat wil zeggen dat ervoor wordt 
gezorgd dat het gehele gebied een 
economische bijdrage levert en niet 
uitsluitend de grote steden, en benadrukt 
dat de aanzienlijke bijdrage die kleine en 
middelgrote steden aan de ontwikkeling 
van plattelandsgebieden kunnen leveren 
niet moeten worden onderschat;

Or. en
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Amendement 23
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. benadrukt dat om steden en 
omliggende plattelandsgebieden tot een 
sterkere eenheid te maken een sterke 
nadruk moet liggen op de verschillende 
niveaus en op samenwerking tussen 
belanghebbenden op het platteland en in 
de stad;

Or. en

Amendement 24
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. merkt op dat territoriale cohesie 
een horizontaal, multisectoraal karakter 
heeft en dat EU-beleid derhalve tot de 
verwezenlijking ervan moet bijdragen; 
herhaalt dat dit concept zich niet beperkt 
tot de effecten van het regionaal beleid, 
maar eveneens coördinatie vereist met 
ander EU-beleid dat is gericht op 
duurzame ontwikkeling en tastbare 
resultaten op regionaal niveau, teneinde 
de specifieke vormen van regionaal 
potentieel te ontwikkelen en volledig te 
benutten en het werkelijke effect ervan ter 
plaatse te vergroten, om zo het regionale 
concurrentievermogen en de 
aantrekkingskracht te bevorderen en 
territoriale cohesie te verwezenlijken;-{}-

Or. ro
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Amendement 25
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat een sterkere en meer 
geïntegreerde territoriale aanpak in het 
kader van de Europese financiering, met 
een doeltreffende en strategische 
besteding van de middelen op het niveau 
dat het dichtst bij de burgers staat, een 
positieve manier vormt om te waarborgen 
dat middelen worden ingezet om de 
sociaal-economische uitdagingen op 
lange termijn in de Europese Unie aan te 
gaan;

Or. en

Amendement 26
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt de behoefte aan 
duidelijke en goed afgebakende 
partnerschapscontracten, waaraan 
plaatselijke en regionale spelers 
deelnemen, opdat alle partijen kunnen 
bijdragen aan de voorbereiding en 
uitvoering van programma's;

Or. en

Amendement 27
Derek Vaughan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd over het feit dat in de 
voorstellen voor een regelgevend kader een 
subregionale focus is opgenomen voor
plaatselijke en geïntegreerde ontwikkeling 
middels "vanuit de gemeenschap geleide 
plaatselijke ontwikkeling", 
"gemeenschappelijke actieplannen" en 
"geïntegreerde territoriale investeringen";

16. is verheugd over het feit dat in de 
voorstellen voor een regelgevend kader de 
nadruk wordt gelegd op plaatselijke en 
geïntegreerde ontwikkeling middels 
"vanuit de gemeenschap geleide 
plaatselijke ontwikkeling", 
"gemeenschappelijke actieplannen" en 
"geïntegreerde territoriale investeringen";

Or. en

Amendement 28
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. onderstreept dat op basis van de 
voorstellen van de Commissie nu 
duidelijke verbanden tussen deze 
tenuitvoerleggingsinstrumenten tot stand 
moeten worden gebracht om ervoor te 
zorgen dat alle investeringen aansluiten bij 
de plaatselijke behoeften en er geen sprake 
is van overlapping met andere projecten;

17. onderstreept dat op basis van de 
voorstellen van de Commissie alle 
investeringen aansluiten bij de plaatselijke 
behoeften en er geen sprake is van 
overlapping met andere projecten;

Or. en

Amendement 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt erop aan te kiezen voor een 
volledig geïntegreerde benadering met 
aanverwante instrumenten voor 
tenuitvoerlegging ("vanuit de gemeenschap 
geleide plaatselijke ontwikkeling", 
"geïntegreerde territoriale investeringen" 
en "gemeenschappelijke actieplannen"), op 
basis waarvan plaatselijke partnerschappen 
voor verschillende combinaties van deze 
instrumenten kunnen kiezen, rekening 
houdend met hun specifieke behoeften, en 
deze instrumenten gebruikt kunnen 
worden voor het verwezenlijken van meer 
dan één thematische prioriteit met 
financiering van meer dan één fonds;

18. dringt erop aan te kiezen voor een 
volledig geïntegreerde benadering met 
aanverwante instrumenten voor 
tenuitvoerlegging ("vanuit de gemeenschap 
geleide plaatselijke ontwikkeling", 
"geïntegreerde territoriale investeringen" 
en "gemeenschappelijke actieplannen"), op 
basis waarvan plaatselijke partnerschappen 
voor verschillende combinaties van deze 
instrumenten kunnen kiezen, rekening 
houdend met hun specifieke behoeften, en 
de mogelijke toepassing in overweging te 
nemen van flexibelere regelingen voor het 
samenbrengen van middelen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
specifieke behoeften van de lidstaten en 
de regio's;

Or. pl

Amendement 30
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt de noodzaak om de 
uitvoering van het voorgestelde 
instrument zo eenvoudig mogelijk te 
houden om te voorkomen dat de 
administratieve lasten van plaatselijke 
autoriteiten toenemen en de doelstellingen 
op het gebied van vereenvoudiging te 
kunnen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 31
Karima Delli



AM\912146NL.doc 17/30 PE494.845v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verwijst naar het voorbeeld van 
subdelegering aan gemeenteraden in 
Nederland, waarbij delen van 
financieringsprogramma's (bijv. EFRO) 
van de regionale autoriteit worden 
gedelegeerd naar grote plaatselijke 
autoriteiten, en acties worden 
geïmplementeerd op plaatselijk niveau om 
in te spelen op plaatselijke behoeften; 
onderstreept dat het bij plaatselijke 
autoriteiten neerleggen van de 
beheersverantwoordelijkheid grotere 
kansen biedt op het realiseren van de beste, 
op de plaatselijke behoeften toegesneden 
combinatie van middelen; onderstreept dat 
dit de implementatie van "geïntegreerde 
territoriale investeringen", 
"gemeenschappelijke actieplannen" en 
"vanuit de gemeenschap geleide 
plaatselijke ontwikkeling" ten goede kan 
komen, aangezien de beheersstructuren op 
plaatselijk niveau reeds voorhanden zijn;

19. verwijst naar het voorbeeld van 
subdelegering aan gemeenteraden in 
Nederland, waarbij delen van 
financieringsprogramma's (bijv. EFRO) 
van de regionale autoriteit worden 
gedelegeerd naar plaatselijke autoriteiten, 
en acties worden geïmplementeerd op 
plaatselijk niveau om in te spelen op 
plaatselijke behoeften; onderstreept dat het 
bij plaatselijke autoriteiten neerleggen van 
de beheersverantwoordelijkheid grotere 
kansen biedt op het realiseren van de beste, 
op de plaatselijke behoeften toegesneden 
combinatie van middelen; onderstreept dat 
dit de implementatie van "geïntegreerde 
territoriale investeringen", 
"gemeenschappelijke actieplannen" en 
"vanuit de gemeenschap geleide 
plaatselijke ontwikkeling" ten goede kan 
komen, aangezien de beheersstructuren op 
plaatselijk niveau reeds voorhanden zijn;

Or. en

Amendement 32
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verwijst naar het voorbeeld van 
subdelegering aan gemeenteraden in 
Nederland, waarbij delen van 
financieringsprogramma's (bijv. EFRO) 
van de regionale autoriteit worden 
gedelegeerd naar grote plaatselijke 
autoriteiten, en acties worden 

19. verwijst naar het voorbeeld van 
subdelegering aan gemeenteraden in 
Nederland, waarbij delen van 
financieringsprogramma's (bijv. EFRO) 
van de regionale autoriteit worden 
gedelegeerd naar grote plaatselijke 
autoriteiten, en acties worden 
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geïmplementeerd op plaatselijk niveau om 
in te spelen op plaatselijke behoeften; 
onderstreept dat het bij plaatselijke 
autoriteiten neerleggen van de 
beheersverantwoordelijkheid grotere 
kansen biedt op het realiseren van de beste, 
op de plaatselijke behoeften toegesneden 
combinatie van middelen; onderstreept dat 
dit de implementatie van "geïntegreerde 
territoriale investeringen", 
"gemeenschappelijke actieplannen" en 
"vanuit de gemeenschap geleide 
plaatselijke ontwikkeling" ten goede kan 
komen, aangezien de beheersstructuren op 
plaatselijk niveau reeds voorhanden zijn;

geïmplementeerd op plaatselijk niveau om 
in te spelen op plaatselijke behoeften; 
onderstreept dat het bij plaatselijke 
autoriteiten neerleggen van de 
beheersverantwoordelijkheid grotere 
kansen biedt op het realiseren van de beste, 
op de plaatselijke behoeften toegesneden 
combinatie van middelen; onderstreept dat 
dit de implementatie van "geïntegreerde 
territoriale investeringen", op plaatselijk of 
op lager niveau, ten goede kan komen, 
aangezien de beheersstructuren op 
plaatselijk niveau reeds voorhanden zijn;

Or. en

Amendement 33
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat dit instrument een 
prima middel is voor het bevorderen van 
participatie van onderaf van een 
dwarsdoorsnede van plaatselijke actoren 
met het oog op het verwezenlijken van 
territoriale doelstellingen;

21. is van mening dat dit instrument een 
prima middel is voor het bevorderen van 
participatie van onderaf van een 
dwarsdoorsnede van plaatselijke actoren 
met het oog op het verwezenlijken van 
duurzame territoriale doelstellingen;

Or. en

Amendement 34
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat dit instrument een 21. is van mening dat dit instrument een 
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prima middel is voor het bevorderen van 
participatie van onderaf van een 
dwarsdoorsnede van plaatselijke actoren 
met het oog op het verwezenlijken van 
territoriale doelstellingen;

prima middel is voor het bevorderen van 
participatie van onderaf van een 
dwarsdoorsnede van plaatselijke actoren 
met het oog op het verwezenlijken van 
territoriale doelstellingen; is in dit verband 
een voorstander van meer maatregelen 
voor capaciteitsopbouw ter bevordering 
van de deelname van zowel de regionale 
autoriteiten als de plaatselijke sociale 
partners;

Or. en

Amendement 35
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. erkent het succes van LEADER als 
een belangrijk instrument voor de 
uitvoering van het beleid voor 
plattelandsontwikkeling en is van mening 
dat door middel van "vanuit de 
gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling" dit mechanisme een 
belangrijke rol kan spelen bij het oplossen 
van plaatselijke en regionale problemen;

Or. en

Amendement 36
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie haar 
voorstellen met betrekking tot "vanuit de 
gemeenschap geleide ontwikkeling" in de 

22. Calls for the Commission to clarify its 
proposals on CLLD in the implementation 
phase in order to allow potential 
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tenuitvoerleggingsfase te verduidelijken, 
teneinde alle potentiële deelnemers in staat 
te stellen inzicht te verwerven in het meest 
voor de hand liggende doel, het 
toepassingsgebied en het effect van dit 
concept middels het opstellen van 
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen;

participants to fully determine the likely 
purpose, scope and effect of CLLD; ziet uit 
naar de publicatie van een leidraad voor 
"vanuit de gemeenschap geleide 
plaatselijke ontwikkeling" bestemd voor 
beheersautoriteiten;

Or. en

Amendement 37
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie haar 
voorstellen met betrekking tot "vanuit de 
gemeenschap geleide ontwikkeling" in de 
tenuitvoerleggingsfase te verduidelijken, 
teneinde alle potentiële deelnemers in staat 
te stellen inzicht te verwerven in het meest 
voor de hand liggende doel, het 
toepassingsgebied en het effect van dit 
concept middels het opstellen van 
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen;

22. verzoekt de Commissie haar 
voorstellen met betrekking tot "vanuit de 
gemeenschap geleide ontwikkeling" in de 
tenuitvoerleggingsfase te verduidelijken, 
teneinde alle potentiële deelnemers in staat 
te stellen inzicht te verwerven in het meest 
voor de hand liggende doel, het 
toepassingsgebied en het effect van dit 
concept middels het opstellen van 
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen; 
ondersteunt de toepassing van "uit de 
gemeenschap geleide plaatselijke 
ontwikkeling" in het kader van stedelijke 
ontwikkeling om plaatselijke initiatieven 
te bevorderen door middel van een 
"bottom-up"-benadering;

Or. en

Amendement 38
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. benadrukt dat de selectie en 
goedkeuring van strategieën voor 
plaatselijke ontwikkeling ingediend door 
onlangs opgerichte plaatselijke 
actiegroepen, vóór 31 december 2016 
moeten zijn afgerond; 

Or. en

Amendement 39
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpresolutie
Kopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van oordeel dat nauwkeurig gekeken 
moet worden naar het geïntegreerde 
gebruik van financiële middelen van 
meerdere fondsen, zoals van het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij, 
voor "vanuit de gemeenschap geleide 
ontwikkeling" in de toekomstige 
programmeringsperiode als een manier om 
synergie-effecten tussen alle onder de 
verordening met algemene bepalingen 
vallende fondsen tot stand te brengen;

24. is van oordeel dat nauwkeurig gekeken 
moet worden naar het geïntegreerde 
gebruik van financiële middelen van 
meerdere fondsen, zoals van het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij, voor "vanuit 
de gemeenschap geleide ontwikkeling" in 
de toekomstige programmeringsperiode als 
een manier om synergie-effecten tussen 
alle onder de verordening met algemene 
bepalingen vallende fondsen tot stand te 
brengen;

Gezamenlijke actieplannen

Or. en

Amendement 40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Kopje 5
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Ontwerpresolutie Amendement

24. is van oordeel dat nauwkeurig gekeken 
moet worden naar het geïntegreerde 
gebruik van financiële middelen van 
meerdere fondsen, zoals van het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij, 
voor "vanuit de gemeenschap geleide 
ontwikkeling" in de toekomstige 
programmeringsperiode als een manier om 
synergie-effecten tussen alle onder de 
verordening met algemene bepalingen 
vallende fondsen tot stand te brengen;

24. is van oordeel dat nauwkeurig gekeken 
moet worden naar het geïntegreerde 
gebruik van financiële middelen van 
meerdere fondsen, zoals van het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij, 
voor "vanuit de gemeenschap geleide 
ontwikkeling" in de toekomstige 
programmeringsperiode als een manier om 
synergie-effecten tussen alle onder de 
verordening met algemene bepalingen 
vallende fondsen tot stand te brengen;

Gezamenlijke actieplannen 25. onderkent dat strategieën voor "vanuit 
de gemeenschap geleide ontwikkeling" 
een instrument moeten vormen voor de 
verwezenlijking van verschillende 
thematische doelstellingen en 
ontwikkelingsprioriteiten en niet een op 
zichzelf staande investeringsprioriteit 
moeten zijn.
Bij de uitvoering van strategieën voor 
"vanuit de gemeenschap geleide 
ontwikkeling" moet rekening worden 
gehouden met de thematische doelstelling 
van de bevordering van sociale inclusie en 
de bestrijding van armoede, terwijl deze 
strategieën in het kader van de andere 
thematische doelstellingen eveneens 
belangrijke functies kunnen vervullen. In 
dit verband moeten veranderingen worden 
overwogen om de plaatselijke 
institutionele capaciteit sterker te kunnen 
ondersteunen en een flexibeler gebruik 
mogelijk te maken van instrumenten zoals 
strategieën voor "vanuit de gemeenschap 
geleide ontwikkeling";

Or. pl

Amendement 41
Derek Vaughan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. onderstreept dat het belangrijk is dat 
deze instrumenten parallel met "vanuit de 
gemeenschap geleide ontwikkeling" tot 
stand worden gebracht, teneinde ervoor te 
zorgen dat dit concept ("vanuit de 
gemeenschap geleide ontwikkeling") méér 
wordt dan alleen een strategisch instrument 
dat voor de tenuitvoerlegging van 
programma's afhankelijk is van 
gezamenlijke actieplannen of 
geïntegreerde territoriale investeringen;

27. onderstreept dat het belangrijk is dat 
deze instrumenten parallel met "vanuit de 
gemeenschap geleide ontwikkeling" tot 
stand worden gebracht, teneinde ervoor te 
zorgen dat dit concept ("vanuit de 
gemeenschap geleide ontwikkeling") méér 
wordt dan alleen een strategisch instrument 
voor de ontwikkeling van plaatselijke 
capaciteit;

Or. en

Amendement 42
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is van mening dat de gezamenlijke 
actieplannen, die instrumenten vormen 
voor de bevordering van een sterkere 
integratie van verschillende fondsen met 
een gemeenschappelijk doel, 
werkdocumenten moeten zijn die door 
plaatselijke autoriteiten worden opgesteld 
met onder andere als doel om een breed 
scala aan problemen beter te kunnen 
oplossen waarvoor maatregelen op 
verschillende gebieden nodig zijn;

Or. pl

Amendement 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28b. erkent dat gezamenlijke actieplannen 
een zeer doeltreffende vorm van 
technische ondersteuning kunnen bieden 
en er eveneens voor kunnen zorgen dat 
jongeren op evenwichtige manier de 
arbeidsmarkt kunnen betreden;

Or. pl

Amendement 44
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 quater. merkt op dat om extreem lange 
besluitvormingsprocessen en 
gecompliceerde administratieve 
procedures te voorkomen, het stelsel voor 
de uitvoering van de gezamenlijke 
actieplannen in eerste instantie kan 
voorzien in het beheer door de instelling 
verantwoordelijk voor een programma op 
regionaal niveau met als taak de 
gezamenlijke actieplannen te beoordelen. 
In tweede instantie zouden de 
verschillende initiatieven en projecten 
kunnen worden ingediend bij de 
verschillende organismen die 
verantwoordelijk zijn voor het sluiten van 
contracten voor de middelen, in het kader 
van het eerder goedgekeurde 
gemeenschappelijke actieplan (het orgaan 
zou bijvoorbeeld uitsluitend de begroting 
indienen voor een bepaald initiatief, naast 
een indicatie van de met de interventie te 
behalen resultaten). De instelling die de 
gezamenlijke actieplannen bevestigt zou 
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verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 
en de beoordeling van het gehele plan: 
synergieëffecten, toegevoegde waarde. De 
verschillende contracterende instellingen 
anderzijds zouden verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering van de begroting en de 
resultaten van de verschillende missies;

Or. pl

Amendement 45
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de Commissie om op EU-
niveau duidelijke criteria vast te stellen 
voor de selectie van functionele stedelijke 
gebieden waar geïntegreerde acties voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling zouden 
worden uitgevoerd. Op grond van deze 
criteria en na bestudering van nationale 
en regionale strategieën zouden de 
lidstaten de functionele stedelijke 
gebieden kiezen die worden opgenomen in 
de partnerschapsovereenkomst. Zo zou 
een lijst tot stand komen van functionele 
stedelijke gebieden die aan de criteria 
voldoen en over het potentieel beschikken 
om geïntegreerde territoriale 
investeringen uit te voeren. Het zou echter 
aan de lidstaten / beheersautoriteiten zijn 
om te besluiten welke functionele 
stedelijke gebieden uiteindelijk 
geïntegreerde territoriale investeringen 
zouden kunnen uitvoeren, al naar gelang 
deze gebieden de verplichtingen vervullen 
betreffende de uitvoering van 
geïntegreerde territoriale investeringen;

Or. pl
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Amendement 46
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. dringt aan op een verdere 
verduidelijking van het toepassingsgebied 
van dit concept en van het potentieel ervan 
om, indien het aansluit bij de plaatselijke 
behoeften, te worden gebruikt in niet-
stedelijke gebieden;

30. dringt aan op een verdere 
verduidelijking van het toepassingsgebied 
van dit concept en van het potentieel ervan 
om, indien het aansluit bij de plaatselijke 
behoeften, te worden gebruikt in niet-
stedelijke en in het bijzonder 
voorstedelijke gebieden;

Or. en

Amendement 47
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. dringt aan op een verdere 
verduidelijking van het toepassingsgebied 
van dit concept en van het potentieel ervan 
om, indien het aansluit bij de plaatselijke 
behoeften, te worden gebruikt in niet-
stedelijke gebieden;

30. dringt aan op een verdere 
verduidelijking van het toepassingsgebied 
van dit concept en van het potentieel ervan 
om, indien het aansluit bij de plaatselijke 
behoeften, te worden gebruikt in niet-
stedelijke gebieden; is van mening dat 
"geïntegreerde territoriale investeringen" 
moeten kunnen worden uitgevoerd met 
gebruik van alle onder de verordening 
met algemene bepalingen vallende 
fondsen;

Or. en

Amendement 48
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. dringt aan op een verdere 
verduidelijking van het toepassingsgebied 
van dit concept en van het potentieel ervan 
om, indien het aansluit bij de plaatselijke 
behoeften, te worden gebruikt in niet-
stedelijke gebieden;

30. dringt aan op een verdere 
verduidelijking van het toepassingsgebied 
van dit concept en van het potentieel ervan 
om, indien het aansluit bij de plaatselijke 
behoeften, te worden gebruikt in niet-
stedelijke gebieden, teneinde de 
economische en sociale cohesie te 
verbeteren, niet alleen tussen de regio's, 
maar ook tussen stedelijke en niet-
stedelijke gebieden binnen de regio's;

Or. en

Amendement 49
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. benadrukt dat er moet worden 
gezorgd voor samenhang tussen de 
geïntegreerde territoriale investeringen en 
de strategieën voor duurzame 
ontwikkeling op regionaal niveau;

Or. en

Amendement 50
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verwijst naar het voorbeeld van een 
model voor "geïntegreerde territoriale 

31. verwijst naar het voorbeeld van een 
model voor "geïntegreerde territoriale 
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investeringen" in de regio Manchester 
waarbij sprake is van integratie van 
financiering uit een zo groot mogelijk 
aantal relevante bronnen met het oog op 
vergroting van het rendement van de 
investeringen; geeft aan dat dit model nog 
volop in ontwikkeling is en in potentie 
gebruikt kan worden ter ondersteuning van 
een strategie die deze stadsregio een groot 
aantal sociaaleconomische voordelen 
beoogt op te leveren; onderstreept dat dit 
voorstel voor "geïntegreerde territoriale 
investeringen" betrekking heeft op 
integratie van EFRO-prioriteiten met ESF-
maatregelen en dat er, gezien de grotere 
focus van het EFRO op kleine- en 
middelgrote ondernemingen en innovatie, 
in de toekomst mogelijkerwijs ook sprake 
zou kunnen zijn van integratie met steun 
van projecten in het kader van 
Horizon 2020;

investeringen" in de regio Manchester 
waarbij sprake is van integratie van 
financiering uit een zo groot mogelijk 
aantal relevante bronnen met het oog op 
vergroting van het rendement van de 
investeringen; geeft aan dat dit model nog 
volop in ontwikkeling is en in potentie 
gebruikt kan worden ter ondersteuning van 
een strategie die deze stadsregio een groot 
aantal sociaaleconomische voordelen 
beoogt op te leveren; onderstreept dat dit 
voorstel voor "geïntegreerde territoriale 
investeringen" betrekking heeft op 
integratie van EFRO-prioriteiten met ESF-
maatregelen en dat, gezien de grotere focus 
van het EFRO op kleine- en middelgrote 
ondernemingen en innovatie, in de 
toekomst mogelijkerwijs in het kader van 
dit model verbanden kunnen worden 
gelegd met projecten van Horizon 2020;

Or. en

Amendement 51
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. onderstreept het potentieel van 
financiële instrumenten om alternatieve 
financieringsbronnen aan te boren voor een 
breed scala aan actoren, ter aanvulling van 
traditionele financieringsmethoden;

33. onderstreept het potentieel van 
financiële instrumenten, met inbegrip van 
microkredieten, om alternatieve 
financieringsbronnen aan te boren voor een 
breed scala aan actoren, ter aanvulling van 
traditionele financieringsmethoden;

Or. en

Amendement 52
Derek Vaughan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. benadrukt dat in het toekomstige 
financieringskader financiële 
instrumenten als hefboom voor private 
financiering moeten kunnen dienen en de 
lidstaten en regio's de nodige flexibiliteit 
moeten bieden om doelsectoren en 
uitvoeringsmethoden op hun specifieke 
behoeften af te stemmen;

Or. en

Amendement 53
Derek Vaughan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 ter. Integratie van fondsen van het 
gemeenschappelijk strategisch kader met 
ander EU- beleid en andere EU-
instrumenten
. is verheugd over de voorstellen in het 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
partnerschapsovereenkomsten om de 
mogelijke afstemming te benadrukken 
van fondsen van het gemeenschappelijk 
strategisch kader op andere 
financieringsprogramma's, zoals het EU-
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (voorheen zevende KP, nu 
Horizon 2020), LIFE+ of de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;
. onderkent dat financieringsprogramma's 
zoals Horizon 2020 in de eerste plaats 
gericht zijn op kennis, terwijl de 
structuurfondsen tot nu toe succesvol zijn 
geweest op het vlak van de 
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"capaciteitsopbouw" door financiering 
ter beschikking te stellen voor het 
opstarten van ondernemingen of 
organisaties die vervolgens partners 
werden in projecten in het kader van het 
zevende KP of projecten van het 
programma voor concurrentievermogen 
en innovatie;
. benadrukt dat de bestaande synergieën 
tussen fondsen van het 
gemeenschappelijk strategisch kader en 
Horizon 2020 erop wijzen dat beide 
fondsen mogelijkerwijs kunnen worden 
gebruikt terwijl gewerkt wordt aan 
aanvullende thematische doelstellingen;

Or. en


