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Amendement 637
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennia lang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid een 
aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de nieuwe 
uitdagingen waar de Unie voor staat, en 
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen;

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid bijdraagt aan modernisering en 
duurzame groei, en uitdrukking geeft aan 
de Europese solidariteit door te streven 
naar vermindering van de verschillen in 
ontwikkelingsniveau tussen Europese 
regio’s; merkt voorts op dat dit beleid een 
erkend mechanisme omvat ter 
bewerkstelliging van groei en banen en al 
decennialang een van de belangrijkste, best 
zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; 
onderstreept dat het cohesiebeleid de kern 
vormt van het Europese sociaal beleid;
wijst er echter op dat een modern 
cohesiebeleid een aantal hervormingen 
moet ondergaan, waaronder in het 
bijzonder de vereenvoudiging van de 
beleidsuitvoering, en moet reageren op het
nieuwe waar de Unie voor staat, en 
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 638
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
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ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennia lang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid een 
aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de nieuwe
uitdagingen waar de Unie voor staat, en 
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen;

ter bevordering van duurzame 
ontwikkeling in alle regio's en ter 
bewerkstelliging van groei en banen en al 
decennialang een van de belangrijkste, best
zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid een 
aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de 
belangrijkste uitdagingen waar de Unie 
voor staat, en synergieën met andere 
beleidsvormen en instrumenten ter plaatse 
moet bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 639
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennia lang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid 
een aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de nieuwe 
uitdagen waar de Unie voor staat, en 
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen;

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid niet is gemeten, en dat de 
bewering van sommigen dat dit beleid een 
erkend mechanisme omvat ter 
bewerkstelliging van groei en banen en al 
decennia lang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt, niet 
gerechtvaardigd is gezien het 
foutenpercentage waarvan de controleurs
op dit gebied melding hebben gemaakt;

Or. en

Amendement 640
Carl Haglund



AM\864090NL.doc 5/132 PE462.731v02-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennia lang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid een 
aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de nieuwe 
uitdagingen waar de Unie voor staat, en 
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen;

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat maar 
economisch vaak moeilijk aan te tonen is, 
aangezien dit beleid een erkend 
mechanisme omvat ter bewerkstelliging 
van groei en banen en al decennia lang een 
van de belangrijkste, best zichtbare en 
meest geslaagde beleidsvormen van de 
Unie vormt; wijst er echter op dat een 
modern cohesiebeleid een aantal 
structurele hervormingen moet ondergaan, 
moet reageren op de nieuwe uitdagingen 
waar de Unie voor staat, en synergieën met 
andere beleidsvormen en instrumenten ter 
plaatse moet bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 641
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennia lang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid een 
aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de nieuwe 
uitdagingen waar de Unie voor staat, en 
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen;

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen; 
wijst er echter op dat een modern 
cohesiebeleid een aantal structurele 
hervormingen moet ondergaan, moet 
reageren op de nieuwe uitdagingen waar de 
Unie voor staat, en synergieën met andere 
beleidsvormen en instrumenten ter plaatse 
moet bewerkstelligen;
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Or. en

Amendement 642
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennialang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid een 
aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de nieuwe 
uitdagingen waar de Unie voor staat, en 
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen;

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen,
een belangrijk instrument is ter 
bevordering van convergentie en 
solidariteit en al decennialang een van de 
belangrijkste, best zichtbare en meest 
geslaagde beleidsvormen van de Unie 
vormt; merkt op dat het 
partnerschapsbeginsel en meerlagig 
bestuur essentiële voorwaarden zijn voor 
dat succes; wijst er echter op dat een 
modern cohesiebeleid een aantal 
structurele hervormingen moet ondergaan, 
moet reageren op de nieuwe uitdagingen 
waar de Unie voor staat, en synergieën met 
andere beleidsvormen en instrumenten ter 
plaatse moet bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 643
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennialang een van de belangrijkste, 

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennialang een van de belangrijkste, 
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best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid een 
aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de nieuwe 
uitdagingen waar de Unie voor staat, en 
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen;

best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; is 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie dat elke regio van de Unie 
direct zal profiteren van het cohesiebeleid;
wijst er echter op dat een modern 
cohesiebeleid een aantal structurele 
hervormingen moet ondergaan, moet 
reageren op de nieuwe uitdagingen waar de 
Unie voor staat, en synergieën met andere 
beleidsvormen en instrumenten ter plaatse 
moet bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 644
Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennialang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid een 
aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de nieuwe 
uitdagingen waar de Unie voor staat, en 
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen;

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennialang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; is 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie dat elke regio van de Unie 
direct zal profiteren van het cohesiebeleid;
wijst er echter op dat een modern 
cohesiebeleid een aantal structurele 
hervormingen moet ondergaan, moet 
reageren op de nieuwe uitdagingen waar de 
Unie voor staat, en synergieën met andere 
beleidsvormen en instrumenten ter plaatse 
moet bewerkstelligen;

Or. en
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Amendement 645
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennialang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid een 
aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de nieuwe 
uitdagingen waar de Unie voor staat, en 
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen;

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennialang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; is 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie dat elke regio van de Unie 
direct zal profiteren van het cohesiebeleid;
wijst er echter op dat een modern 
cohesiebeleid een aantal structurele 
hervormingen moet ondergaan, moet 
reageren op de nieuwe uitdagingen waar de 
Unie voor staat, en synergieën met andere 
beleidsvormen en instrumenten ter plaatse 
moet bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 646
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennialang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid een 
aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de nieuwe 

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennialang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
solidariteitsprogramma’s van de Unie 
vormt; wijst er echter op dat een modern 
cohesiebeleid een aantal structurele 
hervormingen moet ondergaan, onder meer 
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uitdagingen waar de Unie voor staat, en 
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen;

door alle middelen samen te brengen in 
één enkel cohesiefonds dat uitsluitend is 
gericht op de armste lidstaten, moet 
reageren op de nieuwe uitdagingen waar de 
Unie voor staat, en synergieën met andere 
beleidsvormen en instrumenten ter plaatse 
moet bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 647
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennia lang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid 
een aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de nieuwe 
uitdagen waar de Unie voor staat, en
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen;

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennia lang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid 
zich wat betreft de inzet van middelen
moet concentreren  op de armste regio’s 
van de Unie, zonder dat dit ten koste mag 
gaan van regio’s met een gemiddelde 
ontwikkeling, die als zodanig dienen te 
worden aangemerkt; het welslagen van 
het cohesiebeleid hangt daarnaast af van 
de synergieën die met andere 
beleidsvormen en instrumenten ter plaatse 
tot stand moeten worden gebracht;

Or. pt

Amendement 648
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63
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Ontwerpresolutie Amendement

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennialang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid een 
aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de nieuwe 
uitdagingen waar de Unie voor staat, en 
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen;

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennialang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid een 
aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de nieuwe 
uitdagingen waar de Unie voor staat, en 
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen, met name op gebieden 
die waarde creëren, zoals onderzoek en 
innovatie;

Or. en

Amendement 649
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennialang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid een 
aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de nieuwe 
uitdagingen waar de Unie voor staat, en 
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen;

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennialang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid een 
aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de nieuwe 
uitdagingen waar de Unie voor staat, en 
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen; is van mening dat de 
inspanningen van de Unie in het kader 
van het cohesiebeleid voornamelijk 
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moeten zijn gericht op EU-lidstaten met 
een welvaartsniveau dat duidelijk 
achterblijft bij het gemiddelde.

Or. en

Amendement 650
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas, José 
Manuel Fernandes namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennialang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid een 
aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de nieuwe 
uitdagingen waar de Unie voor staat, en 
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen;

63. benadrukt dat de ETW van het 
cohesiebeleid buiten kijf staat, aangezien 
dit beleid een erkend mechanisme omvat 
ter bewerkstelliging van groei en banen en 
al decennialang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt; wijst er 
echter op dat een modern cohesiebeleid een 
aantal structurele hervormingen moet 
ondergaan, moet reageren op de nieuwe 
uitdagingen waar de Unie voor staat, en 
synergieën met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet 
bewerkstelligen; is stellig van mening dat 
het cohesiebeleid ook in de volgende 
programmeringsperiode moet worden 
toegepast voor het gehele grondgebied van 
de EU;

Or. en

Amendement 651
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

63 bis. wijst op het hogere belang van een 
autonoom cohesiebeleid sinds de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon, op het feit dat er een derde 
pijler - territoriale samenhang - aan is 
toegevoegd en op het feit dat de regionale 
en lokale niveaus in de Verdragen worden 
erkend;

Or. en

Amendement 652
Bas Eickhout, Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

63 ter. wijst erop dat volgens de 
Commissie het BBP in de gehele EU25 in 
2009 naar schatting 0,7 % hoger was 
dankzij de uitvoering van het 
cohesiebeleid in de periode 2000-20061 en 
dat door overloopeffecten niet alleen 
steunontvangende landen, maar ook 
donorlanden hiervan positieve gevolgen 
hebben ondervonden;2

__________________
1 COM(2010) 700 definitief 
2 “De economische opbrengst van de 
cohesie-uitgaven voor de lidstaten”, 
DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN 
BELEID, DIRECTORAAT B: 
STRUCTUUR- EN COHESIEBELEID

Or. en

Amendement 653
Marta Andreasen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. benadrukt de voorname rol van het 
cohesiebeleid voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en is van mening dat een 
deugdelijk, zelfstandig cohesiebeleid een 
vereiste is voor een geslaagde 
tenuitvoerlegging van deze strategie; 
benadrukt dat het cohesiebeleid vanwege 
zijn horizontale aard een aanzienlijke 
bijdrage levert aan alledrie de prioriteiten 
van de strategie Europa 2020, te weten 
slimme, duurzame en inclusieve groei;

Schrappen

Or. en

Amendement 654
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. benadrukt de voorname rol van het 
cohesiebeleid voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en is van mening dat een 
deugdelijk, zelfstandig cohesiebeleid een 
vereiste is voor een geslaagde 
tenuitvoerlegging van deze strategie;
benadrukt dat het cohesiebeleid vanwege 
zijn horizontale aard een aanzienlijke 
bijdrage levert aan alledrie de prioriteiten 
van de strategie Europa 2020, te weten 
slimme, duurzame en inclusieve groei;

64. benadrukt dat het cohesiebeleid 
vanwege zijn horizontale aard een 
aanzienlijke bijdrage levert aan alle drie de 
prioriteiten van de strategie Europa 2020, 
te weten slimme, duurzame en inclusieve 
groei;

Or. en
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Amendement 655
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias, namens de ALDE-
Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. benadrukt de voorname rol van het 
cohesiebeleid voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en is van mening dat een 
deugdelijk, zelfstandig cohesiebeleid een 
vereiste is voor een geslaagde 
tenuitvoerlegging van deze strategie; 
benadrukt dat het cohesiebeleid vanwege 
zijn horizontale aard een aanzienlijke 
bijdrage levert aan all drie de prioriteiten 
van de strategie Europa 2020, te weten 
slimme, duurzame en inclusieve groei;

64. benadrukt de voorname rol van het 
cohesiebeleid voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en is van mening dat een 
deugdelijk, zelfstandig cohesiebeleid een 
vereiste is voor een geslaagde 
tenuitvoerlegging van deze strategie op het 
gehele grondgebied van de EU, aangezien 
de regio’s en steden in de beste positie 
verkeren om het beleid actief uit te 
voeren; benadrukt dat het cohesiebeleid 
vanwege zijn horizontale aard een 
aanzienlijke bijdrage levert aan alle drie de 
prioriteiten van de strategie Europa 2020, 
te weten slimme, duurzame en inclusieve 
groei;

Or. en

Amendement 656
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. benadrukt de voorname rol van het 
cohesiebeleid voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en is van mening dat een 
deugdelijk, zelfstandig cohesiebeleid een 
vereiste is voor een geslaagde 
tenuitvoerlegging van deze strategie; 
benadrukt dat het cohesiebeleid vanwege 
zijn horizontale aard een aanzienlijke 
bijdrage levert aan alledrie de prioriteiten 

64. benadrukt de voorname rol van het 
cohesiebeleid voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en is van mening dat een 
deugdelijk, zelfstandig cohesiebeleid een 
vereiste is voor een geslaagde 
tenuitvoerlegging van deze strategie; 
onderstreept in dit verband dat de bijdrage 
van het cohesiebeleid aan de 
tenuitvoerlegging van de Europa 2020-
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van de strategie Europa 2020, te weten 
slimme, duurzame en inclusieve groei;

strategie de doelstellingen zoals vervat in 
artikel 174 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, alsmede 
de horizontale doelstelling van 
economische, sociale en territoriale 
samenhang zoals vastgesteld in artikel 3 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie zoals gewijzigd door het Verdrag van 
Lissabon, moet weerspiegelen; benadrukt 
dat het cohesiebeleid vanwege zijn 
horizontale aard een aanzienlijke bijdrage 
levert aan alle drie de prioriteiten van de 
strategie Europa 2020, te weten slimme, 
duurzame en inclusieve groei; is ervan 
overtuigd dat alle regio’s gezien de 
voorname rol van het cohesiebeleid bij de 
realisatie van de Europa 2020-
doelstellingen na 2013 subsidiabel moeten 
blijven en dat er een passende 
overgangsregeling moet komen voor de 
regio's die vanaf 2014 niet meer onder de 
“convergentiedoelstelling” zullen vallen, 
zodat reeds behaalde successen kunnen 
worden geconsolideerd en kansen 
duurzaam kunnen worden benut;

Or. en

Amendement 657
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. benadrukt de voorname rol van het
cohesiebeleid voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en is van mening dat een 
deugdelijk, zelfstandig cohesiebeleid een 
vereiste is voor een geslaagde 
tenuitvoerlegging van deze strategie; 
benadrukt dat het cohesiebeleid vanwege 
zijn horizontale aard een aanzienlijke 
bijdrage levert aan alledrie de prioriteiten 

64. benadrukt de voorname rol van het 
cohesiebeleid voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en is van mening dat een 
deugdelijk, zelfstandig cohesiebeleid een 
vereiste is voor een geslaagde 
tenuitvoerlegging van deze strategie; 
benadrukt dat het cohesiebeleid vanwege 
zijn solidaire karakter een aanzienlijke 
bijdrage levert aan alle drie de prioriteiten 
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van de strategie Europa 2020, te weten 
slimme, duurzame en inclusieve groei;

van de strategie Europa 2020, te weten 
slimme, duurzame en inclusieve groei;

Or. en

Amendement 658
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. benadrukt de voorname rol van het 
cohesiebeleid voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en is van mening dat een 
deugdelijk, zelfstandig cohesiebeleid een 
vereiste is voor een geslaagde 
tenuitvoerlegging van deze strategie; 
benadrukt dat het cohesiebeleid vanwege 
zijn horizontale aard een aanzienlijke 
bijdrage levert aan alledrie de prioriteiten 
van de strategie Europa 2020, te weten 
slimme, duurzame en inclusieve groei;

64. benadrukt de voorname rol van het 
cohesiebeleid voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en is van mening dat het 
cohesiebeleid vanwege zijn horizontale 
aard een aanzienlijke bijdrage levert aan 
alle drie de prioriteiten van de strategie 
Europa 2020, te weten slimme, duurzame 
en inclusieve groei, en dat alle fondsen 
voor het cohesiebeleid moeten bijdragen 
aan de verwezenlijking van de sociaal-
economische doelstellingen op het gebied 
van werkgelegenheid, onderwijs en 
vermindering van de armoede en 
uitsluiting om een stempel te drukken op 
de ontwikkeling van de sociale dimensie 
van Europa;

Or. de

Amendement 659
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. benadrukt de voorname rol van het 
cohesiebeleid voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europa 2020-

64. benadrukt de voorname rol van het 
cohesiebeleid voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
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strategie en is van mening dat een 
deugdelijk, zelfstandig cohesiebeleid een 
vereiste is voor een geslaagde 
tenuitvoerlegging van deze strategie; 
benadrukt dat het cohesiebeleid vanwege 
zijn horizontale aard een aanzienlijke 
bijdrage levert aan alledrie de prioriteiten 
van de strategie Europa 2020, te weten 
slimme, duurzame en inclusieve groei;

strategie en is van mening dat een 
deugdelijk, zelfstandig cohesiebeleid een 
vereiste is voor een geslaagde 
tenuitvoerlegging van deze strategie; 
benadrukt dat het cohesiebeleid vanwege 
zijn horizontale aard een aanzienlijke 
bijdrage levert aan alle drie de prioriteiten
van de strategie Europa 2020, te weten 
slimme, duurzame en inclusieve groei;
brengt evenwel in herinnering dat het 
cohesiebeleid zijn eigen oorspronkelijke 
missie en doelstellingen te realiseren 
heeft, die verreikender zijn dan de Europa 
2020-strategie; benadrukt dat deze in de 
volgende programmeringsperiode moeten 
worden behouden, met name gezien de 
blijvende behoefte aan economische, 
sociale en territoriale convergentie in de 
Unie;

Or. en

Amendement 660
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. benadrukt de voorname rol van het 
cohesiebeleid voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en is van mening dat een 
deugdelijk, zelfstandig cohesiebeleid een 
vereiste is voor een geslaagde 
tenuitvoerlegging van deze strategie; 
benadrukt dat het cohesiebeleid vanwege 
zijn horizontale aard een aanzienlijke
bijdrage levert aan alledrie de prioriteiten 
van de strategie Europa 2020, te weten 
slimme, duurzame en inclusieve groei;

64. benadrukt de voorname rol van het 
cohesiebeleid voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en is van mening dat een 
deugdelijk, zelfstandig cohesiebeleid een 
vereiste is voor een geslaagde 
tenuitvoerlegging van deze strategie; 
benadrukt dat het cohesiebeleid vanwege 
zijn horizontale aard een aanzienlijke 
bijdrage levert aan alle drie de prioriteiten 
van de strategie Europa 2020, te weten 
slimme, duurzame en inclusieve groei;
merkt op dat Europa naast de 
structuurfondsen geen ander 
plaatsgebonden ontwikkelingsbeleid kent, 
en dat alle regio's er dan ook van moeten 
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profiteren naar gelang hun specifieke 
ontwikkelingsbehoeften en 
ontwikkelingspotentieel;

Or. en

Amendement 661
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. benadrukt de voorname rol van het 
cohesiebeleid voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en is van mening dat een 
deugdelijk, zelfstandig cohesiebeleid een 
vereiste is voor een geslaagde 
tenuitvoerlegging van deze strategie; 
benadrukt dat het cohesiebeleid vanwege 
zijn horizontale aard een aanzienlijke 
bijdrage levert aan alledrie de prioriteiten 
van de strategie Europa 2020, te weten 
slimme, duurzame en inclusieve groei;

64. benadrukt de voorname rol van het 
cohesiebeleid voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en is van mening dat een 
deugdelijk, zelfstandig cohesiebeleid een 
vereiste is voor een geslaagde 
tenuitvoerlegging van deze strategie; 
benadrukt dat het cohesiebeleid vanwege 
zijn horizontale aard een aanzienlijke 
bijdrage levert aan alle drie de prioriteiten 
van de strategie Europa 2020, te weten 
slimme, duurzame en inclusieve groei;
merkt op dat Europa naast de 
structuurfondsen geen ander 
plaatsgebonden ontwikkelingsbeleid kent, 
en dat alle regio's er dan ook van moeten 
profiteren naar gelang hun specifieke 
ontwikkelingsbehoeften en 
ontwikkelingspotentieel;

Or. en

Amendement 662
Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jan Olbrycht, Iosif 
Matula, Markus Pieper, Sophie Auconie namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

64 bis. wijst op het belang van een 
geïntegreerde beleidsaanpak; noemt in dit 
verband het cohesiebeleid als een factor 
die is vervlochten met andere 
beleidslijnen; benadrukt derhalve dat alle 
geplande investeringen voor de 
programmeringsperiode vanaf 2013 
moeten worden afgestemd op de 
investeringen in het kader van het 
cohesiebeleid in diezelfde periode; 
benadrukt dat dit beleid reeds met gepaste 
zorgvuldigheid wordt uitgevoerd met 
gebruikmaking van beproefde 
instrumenten en methoden die in dit 
opzicht belangrijk zijn, zoals gezamenlijk 
beheer; onderstreept tevens de noodzaak 
van betere prestaties bij meerlagig 
bestuur, die ook positief zullen bijdragen 
aan de resultaten die met een dergelijke 
toepassing van het cohesiebeleid kunnen 
worden geboekt;

Or. en

Amendement 663
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

64 ter. benadrukt dat de belangrijkste 
doelstelling van het cohesiebeleid de 
ondersteuning van kennisverspreiding 
moet zijn, via investeringen in onderzoek 
en ontwikkeling, innovatie, 
ondernemerschap, 
infrastructuurprojecten, ICT en menselijk 
kapitaal, ter bevordering van de 
transformatie van de EU tot een 
kennismaatschappij;
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Or. en

Amendement 664
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

64 quater. benadrukt dat het cohesiebeleid 
een sleutel is tot inclusieve groei en dat dit 
niet alleen inhoudt dat armere regio’s 
worden geholpen aansluiting te vinden, 
maar ook dat in alle lidstaten en regio’s 
wordt geïnvesteerd in mensen en sociale 
samenhang door de strijd aan te binden 
met sociale uitsluiting en discriminatie, 
door werkgelegenheid te scheppen en de 
banenkwaliteit en vaardigheden te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 665
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

64 quinquies. is stellig van mening dat het 
cohesiebeleid een EU-breed beleid moet 
blijven dat alle EU-regio's toegang 
verleent tot middelen, ervaringen en 
bijstand om groeiremmende obstakels weg 
te nemen in het kader van een enkel, 
flexibel Gemeenschapsbeleid dat op de 
meest passende schaal kan worden 
ingezet; is van mening dat alle vormen 
van territoriale samenwerking 
(grensoverschrijdende, interregionale en 
transnationale samenwerking) moeten 
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worden versterkt;

Or. en

Amendement 666
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in geen geval onder het 
niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan 
de lidstaten;

Schrappen

Or. en

Amendement 667
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in geen geval onder het 
niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid toereikende
financiële middelen nodig zijn; merkt op 
dat in het huidige economische klimaat 
een strikte fiscale discipline vereist zal zijn 
voor de EU-uitgaven op alle gebieden, dus 
ook voor uitgaven in het kader van het 
cohesiebeleid;
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volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan 
de lidstaten;

Or. en

Amendement 668
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in geen geval onder het 
niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan de 
lidstaten;

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid de bedragen die 
daarvoor worden gereserveerd in de 
begroting 2013 ten minste gehandhaafd 
moeten blijven gedurende de volgende
financiële programmeringsperiode; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 669
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid toereikende
financiële middelen nodig zijn; herhaalt in 
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nodig zijn, die in geen geval onder het 
niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan de 
lidstaten;

dit verband zijn krachtige verzoek om te 
waarborgen dat in het volgende MFK de 
niet bestede of geannuleerde middelen van 
het cohesiebeleid worden terugbetaald aan 
de lidstaten;

Or. en

Amendement 670
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in geen geval onder het 
niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan de 
lidstaten;

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn; herhaalt in dit verband zijn 
krachtige verzoek om te waarborgen dat in 
het volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 671
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65
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Ontwerpresolutie Amendement

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in geen geval onder het 
niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan de 
lidstaten;

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in reële termen niet onder 
het niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; is 
het niet eens met de versplintering van dit 
beleid en de verdeling ervan over 
verschillende begrotingsrubrieken of 
subrubrieken; herhaalt in dit verband zijn 
krachtige verzoek om te waarborgen dat in 
het volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 672
Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in geen geval onder het 
niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan de 
lidstaten;

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die het absorptievermogen van 
elke lidstaat moeten weerspiegelen; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan de 
lidstaten;

Or. en



AM\864090NL.doc 25/132 PE462.731v02-00

NL

Amendement 673
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in geen geval onder het 
niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan 
de lidstaten;

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in geen geval onder het 
niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen voor 
de lidstaten die ze nodig hebben; is van 
mening dat het cohesiebeleid bedoeld is 
voor lidstaten met een bnp per hoofd dat 
lager is dan 75 % van het EU-gemiddelde; 
wijst erop dat de besparing die daardoor 
gerealiseerd wordt jaarlijks meer dan 20 
miljard euro bedraagt; benadrukt dat het 
overgrote deel van deze vrijgekomen 
middelen dient te worden terugbetaald 
aan de overige lidstaten naar rato van 
hun bijdrage aan de EU-begroting; 
onderstreept dat het merendeel van de 
lidstaten die niet meer in aanmerking 
zullen komen voor de structuurfondsen, 
door het terugvloeien van de vrijgekomen 
middelen toch een nettobesparing 
realiseert op zijn nationale begroting; is 
bereid om een beperkt gedeelte van de 
vrijgekomen middelen eventueel in te 
zetten voor belangrijke prioriteiten en 
uitdagingen op EU-niveau, zoals 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie in 
de sectoren landbouw, industrie en 
diensten, indien dit gepaard kan gaan met 
substantiële vermindering van de 
regeldruk en een verbetering van de 
toegankelijkheid, ook voor het midden- en 
kleinbedrijf.

Or. nl
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Amendement 674
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in geen geval onder het 
niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan de 
lidstaten;

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in geen geval onder het 
niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen, om 
de verschillen in ontwikkelingsniveau 
tussen de regio’s effectief te verminderen;
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan de 
lidstaten;

Or. pl

Amendement 675
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in geen geval onder het 
niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan 

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die procentueel in geen geval 
onder het niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; 
herhaalt in dit verband dat de niet bestede 
of geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven;
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de lidstaten;

Or. pt

Amendement 676
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in geen geval onder het 
niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan de 
lidstaten;

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in geen geval onder het 
niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan de 
lidstaten; herhaalt zijn standpunt dat het 
BBP het belangrijkste criterium moet 
blijven om te bepalen welke regio's in het 
kader van het regionaal beleid voor steun 
in aanmerking komen;

Or. en

Amendement 677
Jan Mulder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in geen geval onder het 

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in geen geval onder het 
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niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan de 
lidstaten;

niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan de 
lidstaten; oppert dat de 
medefinancieringspercentages van het 
cohesiebeleid variabel zouden kunnen 
worden gemaakt, in die zin dat armere 
lidstaten een lager nationaal 
medefinancieringspercentage zouden 
moeten krijgen dan de rijkere lidstaten, 
zodat deze eerste de ontvangen steun 
effectiever kunnen gebruiken;

Or. en

Amendement 678
Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in geen geval onder het 
niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan de 
lidstaten;

65. wijst erop dat voor een geslaagd en 
versterkt cohesiebeleid 
dienovereenkomstige financiële middelen 
nodig zijn, die in geen geval onder het 
niveau van de huidige financiële 
programmeringsperiode mogen liggen; 
herhaalt in dit verband zijn krachtige 
verzoek om te waarborgen dat in het 
volgende MFK de niet bestede of 
geannuleerde bedragen van de 
cohesiefondsen in de cohesiebegroting 
blijven en niet worden terugbetaald aan de 
lidstaten; is er in dit verband van 
overtuigd dat met het oog op de 
doelstellingen van het cohesiebeleid een 
terugkeer naar de meerfondsenaanpak 
zorgvuldig zou moeten worden 
overwogen;
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Or. en

Amendement 679
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

65 bis. benadrukt dat de Europa 2020-
strategie, die een meer thematisch 
karakter heeft, verbonden moet zijn met 
de horizontale aanpak van het 
cohesiebeleid met het oog op een brede 
participatie, opdat er in ieder regionaal en 
gemeentelijk territoir resultaten worden 
geboekt;

Or. en

Amendement 680
Milan Zver

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

65 ter. meent dat bij het streven naar 
gegarandeerde perspectieven door 
duurzame groei in de regio’s drastische 
veranderingen moeten worden vermeden; 
benadrukt derhalve dat er toereikende 
overgangsregelingen moeten worden 
afgesproken voor een rationele, eerlijke 
en logische overgang naar een betere 
concurrentiepositie, met name voor de 
regio’s die waarschijnlijk buiten de 
“convergentiedoelstelling” zullen komen 
te vallen.

Or. en
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Amendement 681
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

65 quater. acht een aanzienlijke 
verhoging van de EU-begroting -
minimaal een verdubbeling van de 
huidige bedragen - van essentieel belang 
om de economische en sociale cohesie te 
ondersteunen; deze verhoging dient 
gepaard te gaan met een grondige 
wijziging van de verdeling van deze 
middelen;

Or. pt

Amendement 682
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

65 quinquies. acht het van essentieel 
belang dat deze verhoging tot stand komt 
door een grotere bijdrage van de landen 
met een hoog BNI en een hoog inkomen 
per hoofd van de bevolking, hetgeen een 
wijziging betekent van de huidige 
bijdragesystematiek;

Or. pt

Amendement 683
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

65 sexies. acht het van essentieel belang 
dat de verplichte eigen bijdrage van de 
landen verlaagd wordt tot maximaal 10% 
van de kosten van het project (zowel 
publieke als private kosten en 
investeringen), vooral voor cohesielanden 
(landen waarvan het BBP per hoofd van 
de bevolking onder het gemiddelde van de 
Europese Unie ligt);

Or. pt

Amendement 684
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66

Ontwerpresolutie Amendement

66. verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om de 
cohesiefinanciering sterker thematisch te 
richten op de prioriteiten van Europa 
2020 en is van mening dat een meer 
resultaatgericht systeem moet worden 
ingevoerd in plaats van het huidige 
systeem van toewijzingen; is in dit 
verband ingenomen met het voornemen 
van de Commissie om, in het kader van de 
partnerschapscontracten voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's, met elke lidstaat of regio te 
overleggen over specifieke voorwaarden en 
vereisten voor het bereiken van 
vastgestelde doelen;

66. neemt nota van het voornemen van de 
Commissie om, in het kader van de 
partnerschapscontracten voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's, met elke lidstaat of regio te 
overleggen over specifieke voorwaarden en 
vereisten voor het bereiken van 
vastgestelde doelen;

Or. en

Amendement 685
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 66

Ontwerpresolutie Amendement

66. verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om de 
cohesiefinanciering sterker thematisch te 
richten op de prioriteiten van Europa 2020 
en is van mening dat een meer 
resultaatgericht systeem moet worden 
ingevoerd in plaats van het huidige 
systeem van toewijzingen; is in dit verband 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om, in het kader van de 
partnerschapscontracten voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's, met elke lidstaat of regio te 
overleggen over specifieke voorwaarden en 
vereisten voor het bereiken van 
vastgestelde doelen;

66. wenst dat de lidstaten en regio’s de 
Europese en nationale middelen in de 
toekomst inzetten voor een beperkt aantal 
prioriteiten, afhankelijk van de specifieke 
uitdagingen waarvoor zij zich geplaatst 
zien; benadrukt dat dit kan worden 
bereikt door in de regels betreffende het 
cohesiebeleid een lijst van thematische 
prioriteiten op te nemen die verband 
houden met de prioriteiten, geïntegreerde 
richtsnoeren en vlaggenschipinitiatieven
van Europa 2020 en dat, afhankelijk van 
de hoogte van het bedrag aan EU-steun, 
er van de lidstaten en de regio’s zou 
moeten worden verlangd dat zij zich op 
meer of minder prioriteiten concentreren; 
is in dit verband ingenomen met het 
voornemen van de Commissie om, in het 
kader van de partnerschapscontracten voor 
ontwikkeling en investeringen en de 
operationele programma's, met elke lidstaat 
en zijn regio’s of rechtstreeks met de 
regio’s te overleggen over specifieke 
voorwaarden en vereisten voor het 
bereiken van vastgestelde doelen;

Or. en

Amendement 686
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66

Ontwerpresolutie Amendement

66. verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om de 
cohesiefinanciering sterker thematisch te 
richten op de prioriteiten van Europa 2020 
en is van mening dat een meer 

66. verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om een
thematisch verband tot stand te brengen 
tussen de cohesiefinanciering en de 
prioriteiten van Europa 2020; benadrukt
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resultaatgericht systeem moet worden 
ingevoerd in plaats van het huidige
systeem van toewijzingen; is in dit verband 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om, in het kader van de 
partnerschapscontracten voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's, met elke lidstaat of regio te 
overleggen over specifieke voorwaarden en 
vereisten voor het bereiken van 
vastgestelde doelen;

dat het belangrijk is regionale en lokale 
autoriteiten en sociale partners en ngo’s 
zo veel mogelijk te betrekken bij de 
vaststelling van de prioriteiten voor het 
cohesiebeleid; is van mening dat 
maatregelen, zoals het systeem van 
toewijzingen en goede praktijken moeten 
worden geëvalueerd en dat veel 
voorkomende problemen en de 
oplossingen daarvoor moeten worden 
vastgesteld; is in dit verband ingenomen 
met het voornemen van de Commissie om, 
in het kader van de 
partnerschapscontracten voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's, met elke lidstaat of regio te 
overleggen over specifieke voorwaarden en 
vereisten voor het bereiken van 
vastgestelde doelen; onderstreept dat 
meerlagig bestuur een van de elementaire 
beginselen van het cohesiebeleid is en van 
fundamenteel belang is om de kwaliteit 
van het besluitvormingsproces, de 
strategische planning en de 
tenuitvoerlegging van de doelstellingen te 
garanderen; benadrukt dat een beter 
gedefinieerd partnerschapsbeginsel en 
transparantie essentieel zijn voor de juiste 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 
en alle andere EU-beleidslijnen, en 
dienovereenkomstig moeten worden 
versterkt; merkt op dat lokaal en 
regionaal vastgestelde strategieën die 
ingaan op uiteenlopende 
ontwikkelingsbehoeften tevens de basis 
van het cohesiebeleid moeten blijven 
vormen;

Or. en

Amendement 687
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66
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Ontwerpresolutie Amendement

66. verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om de 
cohesiefinanciering sterker thematisch te 
richten op de prioriteiten van Europa 2020 
en is van mening dat een meer 
resultaatgericht systeem moet worden 
ingevoerd in plaats van het huidige 
systeem van toewijzingen; is in dit verband 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om, in het kader van de 
partnerschapscontracten voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's, met elke lidstaat of regio te 
overleggen over specifieke voorwaarden en 
vereisten voor het bereiken van 
vastgestelde doelen;

66. verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om de 
cohesiefinanciering sterker thematisch te 
richten op de prioriteiten van Europa 2020 
en is van mening dat een meer 
resultaatgericht systeem moet worden 
ingevoerd in plaats van het huidige 
systeem van toewijzingen; is in dit verband 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om, in het kader van de 
partnerschapscontracten voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma’s, met elke subsidiabele
lidstaat te overleggen over specifieke 
voorwaarden en vereisten voor het 
bereiken van vastgestelde doelen;

Or. en

Amendement 688
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66

Ontwerpresolutie Amendement

66. verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om de 
cohesiefinanciering sterker thematisch te 
richten op de prioriteiten van Europa 2020 
en is van mening dat een meer 
resultaatgericht systeem moet worden 
ingevoerd in plaats van het huidige 
systeem van toewijzingen; is in dit verband 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om, in het kader van de 
partnerschapscontracten voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's, met elke lidstaat of regio te 
overleggen over specifieke voorwaarden en 
vereisten voor het bereiken van 
vastgestelde doelen;

66. verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om de 
cohesiefinanciering sterker thematisch te 
richten op de prioriteiten van Europa 2020, 
met voldoende flexibiliteit om tegemoet te 
kunnen komen aan ‘regiogebonden’ 
investeringsbehoeften; is van mening dat 
een meer resultaatgericht systeem moet 
worden ingevoerd in plaats van het huidige 
systeem van toewijzingen; is in dit verband 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om, in het kader van de 
partnerschapscontracten voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's, met elke lidstaat of regio te 
overleggen over specifieke voorwaarden en 
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vereisten voor het bereiken van 
vastgestelde doelen;

Or. en

Amendement 689
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66

Ontwerpresolutie Amendement

66. verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om de 
cohesiefinanciering sterker thematisch te 
richten op de prioriteiten van Europa 2020 
en is van mening dat een meer 
resultaatgericht systeem moet worden 
ingevoerd in plaats van het huidige 
systeem van toewijzingen; is in dit verband 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om, in het kader van de 
partnerschapscontracten voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's, met elke lidstaat of regio te 
overleggen over specifieke voorwaarden en 
vereisten voor het bereiken van 
vastgestelde doelen;

66. verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om de 
cohesiefinanciering sterker thematisch te 
richten op de prioriteiten van Europa 2020, 
met voldoende flexibiliteit om tegemoet te 
kunnen komen aan ‘regiogebonden’ 
investeringsbehoeften; is van mening dat 
een meer resultaatgericht systeem moet 
worden ingevoerd in plaats van het huidige 
systeem van toewijzingen; is in dit verband 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om, in het kader van de 
partnerschapscontracten voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's, met elke lidstaat of regio te 
overleggen over specifieke voorwaarden en 
vereisten voor het bereiken van 
vastgestelde doelen;

Or. en

Amendement 690
Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66

Ontwerpresolutie Amendement

66verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om de 

66. verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om de 
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cohesiefinanciering sterker thematisch te 
richten op de prioriteiten van Europa 2020 
en is van mening dat een meer 
resultaatgericht systeem moet worden 
ingevoerd in plaats van het huidige 
systeem van toewijzingen; is in dit verband 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om, in het kader van de 
partnerschapscontracten voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's, met elke lidstaat of regio te 
overleggen over specifieke voorwaarden en 
vereisten voor het bereiken van 
vastgestelde doelen;

cohesiefinanciering sterker thematisch te 
richten op de prioriteiten van Europa 2020, 
met voldoende flexibiliteit om tegemoet te 
kunnen komen aan ‘regiogebonden’ 
investeringsbehoeften; is van mening dat 
een meer resultaatgericht systeem moet 
worden ingevoerd in plaats van het huidige 
systeem van toewijzingen; is in dit verband 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om, in het kader van de 
partnerschapscontracten voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's, met elke lidstaat of regio te 
overleggen over specifieke voorwaarden en 
vereisten voor het bereiken van 
vastgestelde doelen;

Or. en

Amendement 691
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66

Ontwerpresolutie Amendement

66. verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om de 
cohesiefinanciering sterker thematisch te 
richten op de prioriteiten van Europa 2020 
en is van mening dat een meer 
resultaatgericht systeem moet worden 
ingevoerd in plaats van het huidige 
systeem van toewijzingen; is in dit verband 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om, in het kader van de 
partnerschapscontracten voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's, met elke lidstaat of regio te 
overleggen over specifieke voorwaarden en 
vereisten voor het bereiken van 
vastgestelde doelen;

66. verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om de 
cohesiefinanciering sterker thematisch te 
richten op de prioriteiten van Europa 2020 
en om krachtiger in te zetten op een 
billijke verdeling van steun over 
overgangsregio’s en andere regio’s met 
eenzelfde ontwikkelingsniveau; is van 
mening dat een meer resultaatgericht 
systeem moet worden ingevoerd in plaats 
van het huidige systeem van toewijzingen,
waarbij ervoor moet worden gezorgd dat 
deze thematische aanpak van de 
programmering van de structuur- en 
cohesiefondsen gedegen rekening houdt 
met de behoeften en prioriteiten die de 
regio’s hebben aangeven; is in dit verband 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om, in het kader van de 
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partnerschapscontracten voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's, met elke lidstaat of regio te 
overleggen over specifieke voorwaarden en 
vereisten voor het bereiken van 
vastgestelde doelen;

Or. en

Amendement 692
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66

Ontwerpresolutie Amendement

66. verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om de 
cohesiefinanciering sterker thematisch te 
richten op de prioriteiten van Europa 2020 
en is van mening dat een meer 
resultaatgericht systeem moet worden 
ingevoerd in plaats van het huidige 
systeem van toewijzingen; is in dit verband 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om, in het kader van de 
partnerschapscontracten voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's, met elke lidstaat of regio te 
overleggen over specifieke voorwaarden en 
vereisten voor het bereiken van 
vastgestelde doelen;

66. verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om de 
cohesiefinanciering sterker thematisch te 
richten op de prioriteiten van Europa 2020, 
waarbij de bevordering van regionale 
ontwikkeling (werkgelegenheid, 
onderwijs, sociale integratie) in 
tegenstelling tot de regionale economie 
moet worden gestuurd; is bovendien van 
mening dat de 
samenwerkingsprogramma's met 
deelneming van meerdere lidstaten 
(Europese territoriale samenwerking) 
moeten worden uitgebreid; en is van 
mening dat een meer resultaatgericht 
systeem moet worden ingevoerd in plaats 
van het huidige systeem van toewijzingen; 
is in dit verband ingenomen met het 
voornemen van de Commissie om, in het 
kader van de partnerschapscontracten voor 
ontwikkeling en investeringen en de 
operationele programma's, met elke lidstaat 
of regio te overleggen over specifieke 
voorwaarden en vereisten voor het 
bereiken van vastgestelde doelen;

Or. de
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Amendement 693
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner, namens de ALDE-
Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66

Ontwerpresolutie Amendement

66. verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om de 
cohesiefinanciering sterker thematisch te 
richten op de prioriteiten van Europa 2020 
en is van mening dat een meer 
resultaatgericht systeem moet worden 
ingevoerd in plaats van het huidige
systeem van toewijzingen; is in dit verband 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om, in het kader van de 
partnerschapscontracten voor ontwikkeling 
en investeringen en de operationele 
programma's, met elke lidstaat of regio te 
overleggen over specifieke voorwaarden en 
vereisten voor het bereiken van 
vastgestelde doelen;

66. verzoekt de Commissie concrete 
voorstellen te formuleren om de 
cohesiefinanciering sterker thematisch te 
richten op de prioriteiten van Europa 2020 
en is van mening dat voor landen vallend 
onder zowel doelstelling 1 als 2 een meer 
resultaatgericht systeem moet worden 
ingevoerd in plaats van het huidige 
systeem van toewijzingen, met dien 
verstande dat dit geen beletsel mag 
vormen om middelen flexibel in te zetten; 
is in dit verband ingenomen met het 
voornemen van de commissies om, in het 
kader van de partnerschapscontracten voor 
ontwikkeling en investeringen en de 
operationele programma’s, met elke 
lidstaat of regio te overleggen over 
specifieke voorwaarden en vereisten voor 
het bereiken van vastgestelde doelen;
verzoekt de Commissie onderzoek te doen 
naar het gebruik van horizonclausules in 
verband met een meer resultaatgericht 
systeem;

Or. en

Amendement 694
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

66 bis. benadrukt dat het cohesiebeleid in 
essentie moet blijven bestaan uit flexibele, 
lokaal en regionaal aangepaste 
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strategieën, die afgestemd zijn op de zeer 
uiteenlopende ontwikkelingsbehoeften 
van de lokale en regionale overheden en 
aldus bijdragen aan de economische, 
sociale en territoriale cohesie;

Or. en

Amendement 695
Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

66 ter. onderstreept dat het cohesiebeleid 
zich nog sterker moet richten op 
duurzaamheid, wat betekent dat er bij het 
aanwijzen van projecten die steun zullen 
ontvangen uit hoofde van het 
cohesiebeleid milieueffectbeoordelingen 
en klimaatbeoordelingen moeten worden 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 696
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

66 quater. verzoekt omwille van de 
efficiëntie de afschaffing of bundeling 
van fondsen die van belang zijn voor de 
regionale ontwikkeling en cohesie; beveelt 
aan het globaliseringsfonds als 
zelfstandig instrument op te geven en zijn 
taak naar behoren waar te laten nemen 
door het Sociaal Fonds; verzoekt om een 
onderzoek naar de vraag in hoeverre een 
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fusie tussen Cohesiefonds en het Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling zou passen 
binnen de Europese Verdragen; wijst erop 
dat de middelen uit het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn 
voor de financiering van gelijksoortige 
projecten;

Or. de

Amendement 697
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67

Ontwerpresolutie Amendement

67. hecht het grootste belang aan een zo 
doeltreffend en efficiënt mogelijk gebruik 
van middelen, het verbeteren van de 
coördinatie en het verwezenlijken van 
grotere synergieën tussen het EFRO, het 
ESF, het cohesiefonds, het ELFPO en het 
Europees Visserijfonds (EVF); is dan ook 
van mening dat de invoering van een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
waarin de gezamenlijke 
investeringsprioriteiten voor al deze 
fondsen worden vastgesteld een 
belangrijke stap in die richting is; is ervan 
overtuigd dat het ESF onlosmakelijk deel 
moet blijven uitmaken van het 
cohesiebeleid;

67. hecht het grootste belang aan een zo 
doeltreffend en efficiënt mogelijk gebruik 
van middelen;

Or. en

Amendement 698
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner, Giommaria Uggias, 
namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67
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Ontwerpresolutie Amendement

67. hecht het grootste belang aan een zo 
doeltreffend en efficiënt mogelijk gebruik 
van middelen, het verbeteren van de 
coördinatie en het verwezenlijken van 
grotere synergieën tussen het EFRO, het 
ESF, het cohesiefonds, het ELFPO en het 
Europees Visserijfonds (EVF); is dan ook 
van mening dat de invoering van een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
waarin de gezamenlijke 
investeringsprioriteiten voor al deze 
fondsen worden vastgesteld een 
belangrijke stap in die richting is; is ervan 
overtuigd dat het ESF onlosmakelijk deel 
moet blijven uitmaken van het 
cohesiebeleid;

67. hecht het grootste belang aan een zo 
doeltreffend en efficiënt mogelijk gebruik 
van middelen, het verbeteren van de 
coördinatie, het wegnemen van onnodige 
strijdigheden tussen alle programma’s en 
het verwezenlijken van grotere synergieën 
tussen het EFRO, het ESF, het 
cohesiefonds, kaderprogramma’s, het 
ELFPO en het Europees Visserijfonds 
(EVF), het vermijden van dubbele steun 
en het verbeteren van de afstemming 
tussen het Europees fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (EFG) 
en het Europees solidariteitsfonds (ESF); 
is dan ook van mening dat de invoering 
van een gemeenschappelijk strategisch 
kader waarin de gezamenlijke 
investeringsprioriteiten voor al deze 
fondsen worden vastgesteld een 
belangrijke stap in die richting is; is van 
mening dat dergelijke prioriteiten een 
aanzienlijk bedrag moeten opleveren, dat 
vervolgens kan worden ingezet voor 
noodzakelijke investeringen in vervoer, 
energie en onderzoek; is ervan overtuigd 
dat het ESF onlosmakelijk deel moet 
blijven uitmaken van het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 699
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67

Ontwerpresolutie Amendement

67. hecht het grootste belang aan een zo 
doeltreffend en efficiënt mogelijk gebruik 
van middelen, het verbeteren van de 
coördinatie en het verwezenlijken van 
grotere synergieën tussen het EFRO, het 

67. hecht het grootste belang aan een zo 
doeltreffend en efficiënt mogelijk gebruik 
van middelen, het verbeteren van de 
coördinatie en het verwezenlijken van 
grotere synergieën tussen het cohesiefonds, 
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ESF, het cohesiefonds, het ELFPO en het 
Europees Visserijfonds (EVF); is dan ook 
van mening dat de invoering van een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
waarin de gezamenlijke 
investeringsprioriteiten voor al deze 
fondsen worden vastgesteld een 
belangrijke stap in die richting is; is ervan 
overtuigd dat het ESF onlosmakelijk deel 
moet blijven uitmaken van het 
cohesiebeleid;

het nieuwe fonds voor vernieuwing en 
duurzaamheid, het Europees Visserijfonds 
(EVF) en het GLB; is dan ook van mening 
dat de invoering van een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
waarin de gezamenlijke 
investeringsprioriteiten voor al deze 
fondsen worden vastgesteld een 
belangrijke stap in die richting is;

Or. en

Amendement 700
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67

Ontwerpresolutie Amendement

67. hecht het grootste belang aan een zo 
doeltreffend en efficiënt mogelijk gebruik 
van middelen, het verbeteren van de 
coördinatie en het verwezenlijken van 
grotere synergieën tussen het EFRO, het 
ESF, het cohesiefonds, het ELFPO en het 
Europees Visserijfonds (EVF); is dan ook 
van mening dat de invoering van een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
waarin de gezamenlijke 
investeringsprioriteiten voor al deze 
fondsen worden vastgesteld een 
belangrijke stap in die richting is; is ervan 
overtuigd dat het ESF onlosmakelijk deel 
moet blijven uitmaken van het 
cohesiebeleid;

67. hecht het grootste belang aan een zo 
doeltreffend en efficiënt mogelijk gebruik 
van middelen, het verbeteren van de 
coördinatie en het verwezenlijken van 
grotere synergieën tussen het EFRO, het 
ESF, het cohesiefonds, het ELFPO en het 
Europees Visserijfonds (EVF); is dan ook 
van mening dat de invoering van een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
waarin de gezamenlijke 
investeringsprioriteiten voor al deze 
fondsen worden vastgesteld een 
belangrijke stap in die richting is en dat, 
hoewel de begrotingsmiddelen uit 
verschillende begrotingsonderdelen 
komen, dit de verwezenlijking van 
synergieën niet in de weg mag staan; is 
ervan overtuigd dat het ESF onlosmakelijk 
deel moet blijven uitmaken van het 
cohesiebeleid, maar eigen regels moet 
houden;

Or. en
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Amendement 701
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67

Ontwerpresolutie Amendement

67. hecht het grootste belang aan een zo 
doeltreffend en efficiënt mogelijk gebruik 
van middelen, het verbeteren van de 
coördinatie en het verwezenlijken van 
grotere synergieën tussen het EFRO, het 
ESF, het cohesiefonds, het ELFPO en het 
Europees Visserijfonds (EVF); is dan ook 
van mening dat de invoering van een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
waarin de gezamenlijke 
investeringsprioriteiten voor al deze 
fondsen worden vastgesteld een 
belangrijke stap in die richting is; is ervan 
overtuigd dat het ESF onlosmakelijk deel 
moet blijven uitmaken van het 
cohesiebeleid;

67. hecht het grootste belang aan een zo 
doeltreffend en efficiënt mogelijk gebruik 
van middelen, het verbeteren van de 
coördinatie en het verwezenlijken van 
grotere synergieën tussen het EFRO, het 
ESF, het cohesiefonds, het ELFPO en het 
Europees Visserijfonds (EVF); is dan ook 
van mening dat de invoering van een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
waarin de gezamenlijke 
investeringsprioriteiten voor al deze 
fondsen worden vastgesteld een 
belangrijke stap in die richting is; is 
niettemin van mening dat er op alle 
beleidsvormingsniveaus afstemming moet 
plaatsvinden, van de strategische 
planning tot de feitelijke steunverlening, 
met inbegrip van betalingen, afsluiting, 
financiële controle en evaluatie; is ervan 
overtuigd dat het ESF onlosmakelijk deel 
moet blijven uitmaken van het 
cohesiebeleid, maar zijn autonomie moet 
behouden;

Or. en

Amendement 702
Jan Olbrycht, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67

Ontwerpresolutie Amendement

67. hecht het grootste belang aan een zo 
doeltreffend en efficiënt mogelijk gebruik 

67. hecht het grootste belang aan een zo 
doeltreffend en efficiënt mogelijk gebruik 
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van middelen, het verbeteren van de 
coördinatie en het verwezenlijken van 
grotere synergieën tussen het EFRO, het 
ESF, het cohesiefonds, het ELFPO en het 
Europees Visserijfonds (EVF); is dan ook 
van mening dat de invoering van een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
waarin de gezamenlijke 
investeringsprioriteiten voor al deze 
fondsen worden vastgesteld een 
belangrijke stap in die richting is; is ervan 
overtuigd dat het ESF onlosmakelijk deel 
moet blijven uitmaken van het 
cohesiebeleid;

van middelen, het verbeteren van de 
coördinatie en het verwezenlijken van 
grotere synergieën tussen het EFRO, het 
ESF, het cohesiefonds, het ELFPO en het 
Europees Visserijfonds (EVF); is dan ook 
van mening dat de invoering van een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
waarin de gezamenlijke 
investeringsprioriteiten voor al deze 
fondsen worden vastgesteld een 
belangrijke stap in die richting is; is ervan 
overtuigd dat het ESF in alle fasen van de 
programmering, de tenuitvoerlegging en 
het beheer onlosmakelijk deel moet blijven 
uitmaken van het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 703
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67

Ontwerpresolutie Amendement

67. hecht het grootste belang aan een zo 
doeltreffend en efficiënt mogelijk gebruik 
van middelen, het verbeteren van de 
coördinatie en het verwezenlijken van 
grotere synergieën tussen het EFRO, het 
ESF, het cohesiefonds, het ELFPO en het 
Europees Visserijfonds (EVF); is dan ook 
van mening dat de invoering van een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
waarin de gezamenlijke 
investeringsprioriteiten voor al deze 
fondsen worden vastgesteld een 
belangrijke stap in die richting is; is ervan 
overtuigd dat het ESF onlosmakelijk deel 
moet blijven uitmaken van het 
cohesiebeleid;

67. hecht het grootste belang aan een zo 
doeltreffend en efficiënt mogelijk gebruik 
van middelen, het verbeteren van de 
coördinatie en het verwezenlijken van 
grotere synergieën tussen het EFRO, het 
ESF, het cohesiefonds, het ELFPO en het 
Europees Visserijfonds (EVF); is dan ook 
van mening dat de invoering van een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
waarin de gezamenlijke 
investeringsprioriteiten voor al deze 
fondsen worden vastgesteld een 
belangrijke stap in die richting is; is ervan 
overtuigd dat het ESF onlosmakelijk deel 
moet blijven uitmaken van het 
cohesiebeleid krachtens de algemene 
bepalingen betreffende de fondsen, maar 
met eigen regels en een eigen begroting, 
aangezien sociale cohesie overeenkomstig 
artikel 9 VWEU een kerndoelstelling van 
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de EU is;

Or. en

Amendement 704
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

67 bis. onderstreept dat het ESF moet 
worden versterkt met het oog op de 
toenemende werklast op het gebied van 
sociale insluiting, zoals de bevordering 
van de vier 
werkgelegenheidsrichtsnoeren, de 
ondersteuning van de beginselen van 
fatsoenlijk en goed werk, de bestrijding 
van onzeker en zwart werk, 
armoedebestrijding, het streven naar 
gendergelijkheid en gunstige 
omstandigheden voor het vinden van een 
goede balans tussen werk en privé en de 
terugkeer van werknemers naar 
kwalitatief hoogwaardige banen; brengt 
in herinnering dat het ESF moet worden 
aangepast aan specifieke lokale en 
territoriale situaties en beveelt derhalve 
een bottom up-benadering aan voor de 
vaststelling van de doelen;

Or. en

Amendement 705
Elisabeth Schroedter, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

67 ter. merkt op dat een hogere 
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arbeidsparticipatie van vrouwen cruciaal 
is voor de verwezenlijking van de 
werkgelegenheidsdoelstelling van de 
Europa 2020-strategie, en dat 
belemmeringen voor de 
arbeidsparticipatie van vrouwen dan ook 
doeltreffend moeten worden 
weggenomen; onderstreept dat het 
Europees Sociaal Fonds moet zorgen voor 
toereikende middelen om 
genderongelijkheid op de arbeidsmarkt 
aan te pakken en dat het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling moet zorgen 
voor toereikende middelen voor een 
zorginfrastructuur voor kinderen, 
ouderen en andere zorgafhankelijke 
personen;

Or. en

Amendement 706
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

67 quater. stelt zich op het standpunt dat 
het vlaggenschipinitiatief “Een agenda 
voor nieuwe vaardigheden en banen” zich 
moet richten op een bredere doelgroep 
van jongeren, voortijdige schoolverlaters, 
ouderen, vrouwen, achtergestelde en 
gehandicapte personen en migranten; 
bepleit een strategischer toepassing van 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) door 
middelen die zijn geoormerkt voor de EU 
2020-prioriteit ‘slimme groei’ in te zetten 
voor maatregelen ten behoeve van 
beroepsopleiding, de mobiliteit van 
jongeren, de ondersteuning van actief 
ouder worden, de verbetering van de 
toegankelijkheid van de arbeidsmarkt en 
de re-integratie op de arbeidsmarkt, het 
bijbrengen van de juiste vaardigheden 
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voor een koolstofvrije samenleving die 
zuinig omgaat met natuurlijke 
hulpbronnen en energie, en de bestrijding 
van werkloosheid, armoede, discriminatie, 
verlies van culturele diversiteit en sociale 
uitsluiting;

Or. en

Amendement 707
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

67 quinquies. onderstreept de 
fundamentele rol van het ESF bij de 
verwezenlijking van de sociale 
doelstellingen en de doelstellingen op het 
gebied van werkgelegenheid van de EU 
2020-strategie; concludeert derhalve dat 
het ESF als zodanig als een politieke en 
financiële prioriteit moet worden 
beschouwd;

Or. fr

Amendement 708
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

67 sexies. beschouwt territoriale 
samenwerking als een bron van Europese 
toegevoegde waarde waarvan de 
effectiviteit bewezen is; vindt derhalve dat 
hiervoor toereikende middelen moeten 
worden vrijgemaakt;
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Or. en

Amendement 709
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Vincent Peillon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

67 septies. onderstreept de onbenut 
gebleven synergieën tussen het 
cohesiebeleid, het andere sectorieel beleid 
en het externe optreden van de Unie, met 
name het optreden dat gericht is op de 
perifere en ultraperifere regio’s; roept op 
tot een betere coördinatie en kruiselingse 
financieringsprocedures tussen de 
cohesiefondsen en de financiële 
instrumenten van het buitenlands beleid, 
zoals het EOF en het ENPI;

Or. fr

Amendement 710
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68

Ontwerpresolutie Amendement

68. is van mening dat steden een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van 
economische en sociale verschillen ter 
plaatse; benadrukt dan ook de noodzaak 
van een versterkte en meer gerichte 
benadering van de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid;

68. is van mening dat steden, als 
functionele stedelijke gebieden, een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van 
economische en sociale verschillen ter 
plaatse; benadrukt dan ook de noodzaak 
van een versterkte en meer gerichte 
benadering van de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid;

Or. en
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Amendement 711
Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68

Ontwerpresolutie Amendement

68. is van mening dat steden een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van 
economische en sociale verschillen ter 
plaatse; benadrukt dan ook de noodzaak 
van een versterkte en meer gerichte 
benadering van de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid;

68. is van mening dat steden, als 
functionele stedelijke gebieden, een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van 
economische en sociale verschillen ter 
plaatse; benadrukt dan ook de noodzaak 
van een versterkte en meer gerichte 
benadering van de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 712
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68

Ontwerpresolutie Amendement

68. is van mening dat steden een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van 
economische en sociale verschillen ter 
plaatse; benadrukt dan ook de noodzaak 
van een versterkte en meer gerichte 
benadering van de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid;

68. is van mening dat steden, als 
functionele stedelijke gebieden, een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van 
economische en sociale verschillen ter 
plaatse; benadrukt dan ook de noodzaak 
van een versterkte en meer gerichte 
benadering van de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid;

Or. en
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Amendement 713
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68

Ontwerpresolutie Amendement

68. is van mening dat steden een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van 
economische en sociale verschillen ter 
plaatse; benadrukt dan ook de noodzaak 
van een versterkte en meer gerichte 
benadering van de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid;

68. is van mening dat steden een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van 
economische en sociale verschillen ter 
plaatse;

Or. en

Amendement 714
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68

Ontwerpresolutie Amendement

68. is van mening dat steden een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van 
economische en sociale verschillen ter 
plaatse; benadrukt dan ook de noodzaak 
van een versterkte en meer gerichte 
benadering van de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid;

68. is van mening dat stedelijke gebieden
een belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van stedelijke 
problemen, of ze nu verband houden met 
aantasting van het milieu of met sociale
uitsluiting; benadrukt dan ook de noodzaak 
van een versterkte en meer gerichte 
horizontale benadering van lokale 
ontwikkeling, met inbegrip van EU-steun, 
ten aanzien van de stedelijke dimensie van 
plattelandsgebieden, van verbindingen 
tussen stad en platteland en van 
functionele gebieden;

Or. en
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Amendement 715
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68

Ontwerpresolutie Amendement

68. is van mening dat steden een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van 
economische en sociale verschillen ter 
plaatse; benadrukt dan ook de noodzaak 
van een versterkte en meer gerichte 
benadering van de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid;

68. is van mening dat steden - als plaatsen 
met een hoge probleemdichtheid 
(werkloosheid, sociale uitsluiting, 
migratie) - een belangrijke rol kunnen 
spelen bij de regionale ontwikkeling en 
kunnen bijdragen aan het verkleinen van 
economische en sociale verschillen ter 
plaatse; benadrukt dan ook de noodzaak 
van een versterkte en meer gerichte 
benadering van de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid; merkt op dat er 
tegelijkertijd moet worden gezorgd voor 
evenwichtige omstandigheden voor de 
synergetische ontwikkeling van stedelijke, 
suburbane en plattelandsgebieden, met 
inbegrip van projecten voor stedelijke 
mobiliteit;

Or. en

Amendement 716
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68

Ontwerpresolutie Amendement

68. is van mening dat steden een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van 
economische en sociale verschillen ter 
plaatse; benadrukt dan ook de noodzaak 
van een versterkte en meer gerichte 
benadering van de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid;

68. is van mening dat steden een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van 
economische en sociale verschillen ter 
plaatse; benadrukt dan ook de noodzaak 
van een meer gerichte benadering van de 
stedelijke dimensie van het cohesiebeleid;



PE462.731v02-00 52/132 AM\864090NL.doc

NL

Or. de

Amendement 717
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68

Ontwerpresolutie Amendement

68. is van mening dat steden een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van 
economische en sociale verschillen ter 
plaatse; benadrukt dan ook de noodzaak 
van een versterkte en meer gerichte 
benadering van de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid;

68. is van mening dat steden een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van 
economische en sociale verschillen ter 
plaatse; benadrukt dan ook de noodzaak 
van een versterkte en meer gerichte 
benadering van de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid; brengt in herinnering 
dat de relatie tussen steden en hun 
periferie als functionele stedelijke 
gebieden in overweging moet worden 
genomen;

Or. en

Amendement 718
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68

Ontwerpresolutie Amendement

68. is van mening dat steden een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van 
economische en sociale verschillen ter 
plaatse; benadrukt dan ook de noodzaak 
van een versterkte en meer gerichte 
benadering van de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid;

68. is van mening dat steden een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van 
economische en sociale verschillen ter 
plaatse; benadrukt dan ook de noodzaak 
van een versterkte en meer gerichte 
benadering van de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid; tegelijkertijd dient 
aandacht te worden besteed aan de regio´s 
en aan met name de insulaire gebieden 
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die te kampen hebben met ernstige 
problemen van territoriale samenhang en 
een gebrek aan geschikte infrastructuur, 
ofschoon zij een belangrijke bijdrage 
leveren aan de economische groei via het 
toerisme en andere economische 
activiteiten in de primaire sector;

Or. el

Amendement 719
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias, namens de ALDE-
Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

68 bis. erkent dat volgens het Verdrag van 
Lissabon speciale aandacht moet worden 
besteed aan plattelandsgebieden, gebieden 
die een industriële overgang doormaken 
en regio’s die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals de meest 
noordelijke regio's met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden; is 
van mening dat middelen en capaciteiten 
die in deze regio’s voorhanden zijn een 
significante bijdrage kunnen leveren aan 
de toekomstige concurrentiepositie van de 
Europese Unie; benadrukt dan ook dat 
deze probleemgebieden ook in het 
toekomstige MFK moeten worden erkend;

Or. en

Amendement 720
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

68 ter. erkent dat volgens het Verdrag van 
Lissabon speciale aandacht moet worden 
besteed aan plattelandsgebieden, gebieden 
die een industriële overgang doormaken 
en regio’s die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals de meest 
noordelijke regio's met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden; is 
van mening dat middelen en capaciteiten 
die in deze regio’s voorhanden zijn een 
significante bijdrage kunnen leveren aan 
de toekomstige concurrentiepositie van de 
Europese Unie; benadrukt dan ook dat 
deze probleemgebieden ook in het 
toekomstige MFK moeten worden erkend;

Or. en

Amendement 721
Patrice Tirolien, Vincent Peillon, Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

68 quater. erkent dat krachtens het 
Verdrag van Lissabon bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
plattelandsgebieden, gebieden die een 
industriële overgang doormaken en 
regio’s die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals de meest 
noordelijke regio's met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden; is 
van mening dat middelen en capaciteiten 
die in deze regio’s voorhanden zijn een 
significante bijdrage kunnen leveren aan 
de toekomstige concurrentiepositie van de 
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Europese Unie; benadrukt dan ook dat 
deze probleemgebieden ook in het 
toekomstige MFK moeten worden erkend;

Or. en

Amendement 722
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, Sophie Auconie namens de 
PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

68 quinquies. brengt in herinnering dat er 
in het kader van het EU-cohesiebeleid 
"bijzondere aandacht [wordt] besteed aan 
[…] de regio’s die kampen met ernstige of 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen" (artikel 174, lid 3 
VWEU), zoals insulaire en berggebieden, 
grensoverschrijdende en de meest 
noordelijk gelegen gebieden met een zeer 
geringe bevolkingsdichtheid; is van 
mening dat er voor deze regio’s een 
speciale strategie moet worden uitgedacht, 
zoals het Europees Parlement heeft 
aangegeven in zijn resolutie van 22 
september 2010, die in het volgende MFK 
moet worden opgenomen; herhaalt zijn 
standpunt dat ten behoeve van de meest 
afgelegen regio’s blijvend gerichte 
maatregelen moeten worden genomen 
(artikel 349 VWEU);

Or. en

Amendement 723
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

68 sexies. begroet het territoriale aspect 
van het Verdrag van Lissabon; erkent de 
toegevoegde waarde van de
grensoverschrijdende projecten voor de 
EU en onderstreept dat er moet worden 
gezorgd voor voldoende financiële 
middelen voor de territoriale 
samenwerking; verzoekt de Commissie te 
beoordelen of de reeds aangebrachte 
structuren voor regionaal beleid ook 
kunnen worden benut voor het beheer van 
andere grensoverschrijdende 
instrumenten, zoals het Europees 
nabuurschapsbeleid, om het functioneren 
van de programma’s te bevorderen;

Or. en

Amendement 724
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

68 septies. is ervan overtuigd dat een 
doelgericht beleid voor de ontwikkeling
van de plattelandsgebieden ook in de 
toekomst van groot belang is om 
duurzame economische structuren te 
creëren, gelijke kansen op het gebied van 
sociale ontwikkeling te bieden en 
plattelandsgebieden aantrekkelijk te 
maken voor jonge mensen;

Or. de

Amendement 725
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 68 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

68 octies. meent dat niet alleen steden, 
maar ook suburbane zones op het 
platteland belangrijk zijn voor regionale 
ontwikkeling; benadrukt de noodzaak van 
een meer gerichte aanpak in het 
cohesiebeleid voor suburbane zones op 
het platteland;

Or. en

Amendement 726
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

68 nonies. alsook van een geïntegreerd 
stedelijk systeem, ongeacht hun 
geconcentreerde of polycentrische 
structuur;

Or. en

Amendement 727
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 69

Ontwerpresolutie Amendement

69. brengt in herinnering dat een van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de 
regelgeving ervan betreft; benadrukt het 
belang van een vereenvoudiging van de 
regelgeving en de procedures voor dit 

69. brengt in herinnering dat inefficiëntie 
tot een minimum moet worden beperkt en 
dat misbruik moet worden opgespoord en 
direct moet worden bestraft; merkt op dat
een van de belangrijkste punten van kritiek 
op het cohesiebeleid de complexiteit van 
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beleid en van het verminderen van de 
complexiteit en de administratieve lasten, 
alsmede van een transparantere en 
doeltreffender toewijzing van de middelen 
aan steden, gemeenten en regio’s; 
benadrukt dat, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, de intensiteit van 
de controles moet worden bepaald op basis 
van het risico op onregelmatigheden;

de regelgeving ervan betreft; benadrukt het 
belang van een vereenvoudiging van de 
regelgeving en de procedures voor dit 
beleid en van het verminderen van de 
complexiteit en de administratieve lasten, 
alsmede van een transparantere en 
doeltreffender toewijzing van de middelen 
aan steden, gemeenten en regio’s; 
benadrukt dat, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, de intensiteit van 
de controles moet worden bepaald op basis 
van het risico op onregelmatigheden;

Or. en

Amendement 728
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 69

Ontwerpresolutie Amendement

69. brengt in herinnering dat een van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de 
regelgeving ervan betreft; benadrukt het 
belang van een vereenvoudiging van de 
regelgeving en de procedures voor dit 
beleid en van het verminderen van de 
complexiteit en de administratieve lasten, 
alsmede van een transparantere en 
doeltreffender toewijzing van de middelen 
aan steden, gemeenten en regio’s; 
benadrukt dat, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, de intensiteit van 
de controles moet worden bepaald op 
basis van het risico op 
onregelmatigheden;

69. brengt in herinnering dat een van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de 
regelgeving ervan en de onevenredig hoge 
eisen voor kleine programma’s en 
projecten betreft; benadrukt het belang van 
een vereenvoudiging van de regelgeving en 
de procedures voor dit beleid, van de 
handhaving van de hoofdlijnen van het 
huidige uitvoeringssysteem en het niet 
doen van vergaande aanpassingen, van 
het verminderen van de complexiteit en de 
administratieve lasten, alsmede van een 
transparantere en doeltreffender toewijzing 
van de middelen aan steden, gemeenten en 
regio’s; benadrukt dat praktijken voor 
financiële controle duidelijk moeten zijn 
gebaseerd op naleving van de regelgeving 
en het evenredigheidsbeginsel moeten 
respecteren;

Or. en
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Amendement 729
Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 69

Ontwerpresolutie Amendement

69. brengt in herinnering dat een van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de 
regelgeving ervan betreft; benadrukt het 
belang van een vereenvoudiging van de 
regelgeving en de procedures voor dit 
beleid en van het verminderen van de 
complexiteit en de administratieve lasten, 
alsmede van een transparantere en 
doeltreffender toewijzing van de middelen 
aan steden, gemeenten en regio’s; 
benadrukt dat, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, de intensiteit van 
de controles moet worden bepaald op 
basis van het risico op 
onregelmatigheden;

69. brengt in herinnering dat een van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de
regelgeving ervan en de onevenredig hoge 
eisen voor kleine programma’s en 
projecten betreft; benadrukt het belang van 
een vereenvoudiging van de regelgeving en 
de procedures voor dit beleid en van het 
verminderen van de complexiteit en de 
administratieve lasten, alsmede van een 
transparantere en doeltreffender toewijzing 
van de middelen aan steden, gemeenten en 
regio’s; benadrukt dat praktijken voor 
financiële controle duidelijk moeten zijn 
gebaseerd op naleving van de regelgeving 
en moeten stroken met het
evenredigheidsbeginsel, en is fel gekant 
tegen sluipende regelgeving bij de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 730
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 69

Ontwerpresolutie Amendement

69. brengt in herinnering dat een van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de 
regelgeving ervan betreft; benadrukt het 
belang van een vereenvoudiging van de 
regelgeving en de procedures voor dit 

69. brengt in herinnering date en van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de 
regelgeving ervan betreft; benadrukt het 
belang van kruisfinanciering en van een 
vereenvoudiging van de regelgeving en de 
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beleid en van het verminderen van de 
complexiteit en de administratieve lasten, 
alsmede van een transparantere en 
doeltreffender toewijzing van de middelen 
aan steden, gemeenten en regio’s; 
benadrukt dat, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, de intensiteit van 
de controles moet worden bepaald op basis 
van het risico op onregelmatigheden;

procedures voor dit beleid en van het 
verminderen van de complexiteit en de 
administratieve lasten, alsmede van een 
transparantere en doeltreffender toewijzing 
van de middelen aan steden, gemeenten en 
regio’s; benadrukt dat, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, de intensiteit van 
de controles moet worden bepaald op basis 
van het risico op onregelmatigheden;

Or. en

Amendement 731
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 69

Ontwerpresolutie Amendement

69. brengt in herinnering dat een van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de 
regelgeving ervan betreft; benadrukt het 
belang van een vereenvoudiging van de 
regelgeving en de procedures voor dit 
beleid en van het verminderen van de 
complexiteit en de administratieve lasten, 
alsmede van een transparantere en 
doeltreffender toewijzing van de middelen 
aan steden, gemeenten en regio’s; 
benadrukt dat, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, de intensiteit van 
de controles moet worden bepaald op basis 
van het risico op onregelmatigheden;

69. brengt in herinnering dat een van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de 
regelgeving ervan betreft; benadrukt het 
belang van een vereenvoudiging van de 
regelgeving en de procedures voor dit 
beleid en van het verminderen van de 
complexiteit en de administratieve lasten, 
alsmede van een transparantere en 
doeltreffender toewijzing van de middelen 
aan steden, gemeenten, regio’s en 
maatschappelijke organisaties; benadrukt 
dat, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, de intensiteit van 
de controles moet worden bepaald op basis 
van het risico op onregelmatigheden;

Or. en

Amendement 732
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 69
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Ontwerpresolutie Amendement

69. brengt in herinnering dat een van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de 
regelgeving ervan betreft; benadrukt het 
belang van een vereenvoudiging van de 
regelgeving en de procedures voor dit 
beleid en van het verminderen van de 
complexiteit en de administratieve lasten, 
alsmede van een transparantere en 
doeltreffender toewijzing van de middelen 
aan steden, gemeenten en regio’s; 
benadrukt dat, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, de intensiteit van 
de controles moet worden bepaald op basis 
van het risico op onregelmatigheden;

69. brengt in herinnering dat een van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de 
regelgeving ervan betreft; benadrukt het 
belang van een vereenvoudiging van de 
regelgeving en de procedures voor dit 
beleid en van het verminderen van de 
complexiteit en de administratieve lasten, 
alsmede van een transparantere en 
doeltreffender toewijzing van de middelen 
aan steden, gemeenten en regio’s; 
benadrukt dat de financiële 
controlesystemen van elke regio moeten 
voldoen aan de strengste normen;
benadrukt dat, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, de intensiteit van 
de controles moet worden bepaald op basis 
van het risico op onregelmatigheden en dat 
de Commissie het aantal controles ter 
plaatse moet verhogen;

Or. en

Amendement 733
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 69

Ontwerpresolutie Amendement

69. brengt in herinnering dat een van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de 
regelgeving ervan betreft; benadrukt het 
belang van een vereenvoudiging van de 
regelgeving en de procedures voor dit 
beleid en van het verminderen van de 
complexiteit en de administratieve lasten, 
alsmede van een transparantere en 
doeltreffender toewijzing van de middelen 
aan steden, gemeenten en regio’s; 
benadrukt dat, overeenkomstig het 

69. brengt in herinnering dat een van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de 
regelgeving ervan betreft; benadrukt het 
belang van een vereenvoudiging van de 
regelgeving en de procedures voor dit 
beleid en van het verminderen van de 
complexiteit en de administratieve lasten, 
alsmede van een transparantere en 
doeltreffender toewijzing van de middelen 
aan steden, gemeenten en regio’s; 
benadrukt dat de controles moeten worden 
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evenredigheidsbeginsel, de intensiteit van
de controles moet wordt bepaald op basis 
van het risico op onregelmatigheden;

uitgevoerd aan de hand van een uniforme 
definitie van onregelmatigheid;

Or. it

Amendement 734
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 69

Ontwerpresolutie Amendement

69. brengt in herinnering dat een van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de 
regelgeving ervan betreft; benadrukt het 
belang van een vereenvoudiging van de 
regelgeving en de procedures voor dit 
beleid en van het verminderen van de 
complexiteit en de administratieve lasten, 
alsmede van een transparantere en 
doeltreffender toewijzing van de middelen 
aan steden, gemeenten en regio’s; 
benadrukt dat, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, de intensiteit van 
de controles moet worden bepaald op basis 
van het risico op onregelmatigheden;

69. brengt in herinnering dat een van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de 
regelgeving ervan betreft; benadrukt het 
belang van een vereenvoudiging van de 
regelgeving en de procedures voor dit 
beleid en van het verminderen van de 
complexiteit en de administratieve lasten, 
alsmede van een transparantere en 
doeltreffender toewijzing van de middelen 
aan steden, gemeenten en regio’s; 
benadrukt dat, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, de intensiteit van 
de controles moet worden bepaald op basis 
van het risico op onregelmatigheden; wijst 
erop dat er, ondanks verzoeken tot 
vereenvoudiging van de Commissie 
gedurende ten minste de afgelopen vijf 
jaar, op dit gebied geen vooruitgang is 
geboekt;

Or. en

Amendement 735
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 69
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Ontwerpresolutie Amendement

69. brengt in herinnering dat een van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de 
regelgeving ervan betreft; benadrukt het 
belang van een vereenvoudiging van de 
regelgeving en de procedures voor dit 
beleid en van het verminderen van de 
complexiteit en de administratieve lasten, 
alsmede van een transparantere en 
doeltreffender toewijzing van de middelen 
aan steden, gemeenten en regio’s; 
benadrukt dat, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, de intensiteit van 
de controles moet wordt bepaald op basis 
van het risico op onregelmatigheden;

69. brengt in herinnering dat een van de 
belangrijkste punten van kritiek op het 
cohesiebeleid de complexiteit van de 
regelgeving ervan betreft; benadrukt het 
belang van een vereenvoudiging van de 
regelgeving en de procedures voor dit 
beleid en van het verminderen van de 
complexiteit en de administratieve lasten, 
alsmede van een transparantere en 
doeltreffender toewijzing van de middelen 
aan steden, gemeenten en regio’s; 
benadrukt dat, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, de intensiteit van 
de controles moet wordt bepaald op basis 
van het risico op onregelmatigheden; 
dringt er tevens op aan dat de verdeling 
van de middelen geschiedt op basis van de 
meest recente Eurostat-gegevens om te 
verzekeren dat volledig rekening wordt 
gehouden met de gevolgen van de 
economische crisis; 

Or. el

Amendement 736
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 69 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

69 bis. benadrukt de ETW van de 
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking en de 
noodzaak van een intensievere en meer 
gerichte aanpak van territoriale 
samenwerking als onderdeel van het 
cohesiebeleid;

Or. en
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Amendement 737
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70

Ontwerpresolutie Amendement

70. benadrukt de behoefte aan een meer 
resultaatgerichte benadering van het 
cohesiebeleid en vraagt om een 
verbetering van de controle- en 
evaluatiesystemen voor de uitvoering van 
het beleid; is van mening dat concrete en 
meetbare resultaat-indicatoren ontwikkeld 
moeten worden om de feitelijke 
vooruitgang met het bereiken van de 
vastgestelde doelen te kunnen meten; is 
ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor ex-ante, permanente en 
effectbeoordelingen van elk operationeel 
programma;

Schrappen

Or. en

Amendement 738
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70

Ontwerpresolutie Amendement

70. benadrukt de behoefte aan een meer 
resultaatgerichte benadering van het 
cohesiebeleid en vraagt om een verbetering 
van de controle- en evaluatiesystemen voor 
de uitvoering van het beleid; is van mening 
dat concrete en meetbare resultaat-
indicatoren ontwikkeld moeten worden 
om de feitelijke vooruitgang met het 
bereiken van de vastgestelde doelen te 
kunnen meten; is ingenomen met de 
voorstellen van de Commissie voor ex-
ante, permanente en effectbeoordelingen 
van elk operationeel programma;

70. vraagt om een verbetering van de 
controle- en evaluatiesystemen voor de 
uitvoering van het cohesiebeleid; is geen 
voorstander van verzwaring van de 
administratieve last van het cohesiebeleid 
door de introductie van aanvullende 
verplichtingen op het gebied van 
verslaglegging, bovenop de huidige 
procedures; is ingenomen met de 
voorstellen van de Commissie voor ex-
ante, permanente en effectbeoordelingen 
van elk operationeel programma;
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Or. en

Amendement 739
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70

Ontwerpresolutie Amendement

70. benadrukt de behoefte aan een meer 
resultaatgerichte benadering van het 
cohesiebeleid en vraagt om een verbetering 
van de controle- en evaluatiesystemen voor 
de uitvoering van het beleid; is van mening 
dat concrete en meetbare resultaat-
indicatoren ontwikkeld moeten worden om 
de feitelijke vooruitgang met het bereiken 
van de vastgestelde doelen te kunnen 
meten; is ingenomen met de voorstellen 
van de Commissie voor ex-ante, 
permanente en effectbeoordelingen van elk 
operationeel programma;

70. benadrukt de behoefte aan een meer 
resultaatgerichte benadering van het 
cohesiebeleid en vraagt om een verbetering 
van de controle- en evaluatiesystemen voor 
de uitvoering van het beleid; benadrukt dat 
het partnerschapsbeginsel een essentiële 
rol kan spelen bij die verbetering en dat 
dit beginsel in het kader van de 
vereenvoudiging bijgewerkt dient te 
worden; is van mening dat concrete en 
meetbare resultaat-indicatoren ontwikkeld 
moeten worden om de feitelijke 
vooruitgang met het bereiken van de 
vastgestelde doelen te kunnen meten; is 
ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor ex-ante, permanente en 
effectbeoordelingen van elk operationeel 
programma; wijst erop dat andere 
beginselen van het cohesiebeleid, zoals 
een goed bestuur op meerdere niveaus, 
een bottom-up-aanpak, gender 
mainstreaming (met inbegrip van 
genderbudgettering), gelijke kansen, een 
geïntegreerde aanpak en additionaliteit, 
hun bestaansrecht hebben bewezen;

Or. en

Amendement 740
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70
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Ontwerpresolutie Amendement

70. benadrukt de behoefte aan een meer 
resultaatgerichte benadering van het 
cohesiebeleid en vraagt om een verbetering 
van de controle- en evaluatiesystemen voor 
de uitvoering van het beleid; is van mening 
dat concrete en meetbare resultaat-
indicatoren ontwikkeld moeten worden om 
de feitelijke vooruitgang met het bereiken 
van de vastgestelde doelen te kunnen 
meten; is ingenomen met de voorstellen 
van de Commissie voor ex-ante, 
permanente en effectbeoordelingen van 
elk operationeel programma;

70. benadrukt de behoefte aan een meer 
resultaatgerichte benadering van het 
cohesiebeleid en vraagt om een verbetering 
van de controle- en evaluatiesystemen voor 
de uitvoering van het beleid; is van mening 
dat concrete en meetbare resultaat-
indicatoren ontwikkeld moeten worden om 
de feitelijke vooruitgang met het bereiken 
van de vastgestelde doelen te kunnen 
meten;

Or. pt

Amendement 741
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70

Ontwerpresolutie Amendement

70. benadrukt de behoefte aan een meer 
resultaatgerichte benadering van het 
cohesiebeleid en vraagt om een verbetering 
van de controle- en evaluatiesystemen voor 
de uitvoering van het beleid; is van mening 
dat concrete en meetbare resultaat-
indicatoren ontwikkeld moeten worden om 
de feitelijke vooruitgang met het bereiken 
van de vastgestelde doelen te kunnen 
meten; is ingenomen met de voorstellen 
van de Commissie voor ex-ante, 
permanente en effectbeoordelingen van elk 
operationeel programma;

70. benadrukt de behoefte aan een meer 
resultaatgerichte benadering van het 
cohesiebeleid en vraagt om een verbetering 
van de controle- en evaluatiesystemen voor 
de uitvoering van het beleid; is van mening 
dat concrete en meetbare resultaat-
indicatoren ontwikkeld moeten worden om 
de feitelijke vooruitgang met het bereiken 
van de vastgestelde doelen te kunnen 
meten; is ingenomen met de voorstellen 
van de Commissie voor ex-ante, 
permanente en effectbeoordelingen van elk 
operationeel programma; is van mening 
dat de verplichte nationale verklaringen 
inzake beheer die op ministerieel niveau 
worden afgegeven en ondertekend en die 
op gepaste wijze worden gecontroleerd 
door een onafhankelijke auditor, een 
noodzakelijke en onontbeerlijke stap 
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vormen om het huidige gebrek aan 
verantwoordingsplicht en betrokkenheid 
en het wijdverbreide beeld van financieel 
wanbeheer op Europees niveau tegen te 
gaan, en dringt er derhalve bij de lidstaten 
op aan om dergelijke verklaringen af te 
geven;

Or. en

Amendement 742
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70

Ontwerpresolutie Amendement

70. benadrukt de behoefte aan een meer 
resultaatgerichte benadering van het 
cohesiebeleid en vraagt om een verbetering 
van de controle- en evaluatiesystemen voor 
de uitvoering van het beleid; is van mening 
dat concrete en meetbare resultaat-
indicatoren ontwikkeld moeten worden om 
de feitelijke vooruitgang met het bereiken 
van de vastgestelde doelen te kunnen 
meten; is ingenomen met de voorstellen 
van de Commissie voor ex-ante, 
permanente en effectbeoordelingen van elk 
operationeel programma;

70. benadrukt de behoefte aan een meer 
resultaatgerichte benadering van het 
cohesiebeleid en vraagt om een verbetering 
van de controle- en evaluatiesystemen voor 
de uitvoering van het beleid; is van mening 
dat concrete en meetbare resultaat-
indicatoren ontwikkeld moeten worden om 
de feitelijke vooruitgang met het bereiken 
van de vastgestelde doelen te kunnen 
meten; is ingenomen met de voorstellen 
van de Commissie voor ex-ante, 
permanente en effectbeoordelingen van elk 
operationeel programma; verzoekt de 
Commissie haar voorstellen op het gebied 
van innovatieve indicatoren diepgaand te 
onderzoeken, aangezien juist die 
indicatoren, in aanvulling op het bbp, het 
ontwikkelingsniveau van onze regio’s op 
een hoger plan kunnen brengen; 

Or. fr

Amendement 743
Reimer Böge, Markus Pieper namens de PPE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 70 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

70 bis. wijst erop dat medefinanciering 
een van de fundamentele beginselen van 
het cohesiebeleid is en dat dit beginsel in 
de volgende programmeringsperiode dan 
ook gehandhaafd dient te worden; is 
voorstander van een gedifferentieerde 
aanpak wat het niveau van die 
medefinanciering betreft voor regio’s die 
daarvoor op grond van de verschillende 
doelstellingen van het cohesiebeleid in 
aanmerking komen; onderstreept dat het 
maximale niveau van de 
medefinanciering door de EU te allen 
tijde in acht moet worden genomen;

Or. en

Amendement 744
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

70 ter. is van mening dat de transparantie 
bij de toewijzing van middelen een 
correcte tenuitvoerlegging bevordert en 
een cruciale voorwaarde vormt om de 
overkoepelende doelstellingen van het 
cohesiebeleid te verwezenlijken en dat die 
transparantie als zodanig dan ook 
verbeterd moet worden; is er rotsvast van 
overtuigd dat de openbaarmaking van de 
lijst van begunstigden een efficiënt 
instrument is met het oog op de 
tenuitvoerlegging en dat deze praktijk
derhalve voortgezet dient te worden, 
waarbij tegelijkertijd een goed bestuur 
wordt gestimuleerd middels een adequate 
coherentie met de prioriteiten van de EU;
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Or. en

Amendement 745
Sophie Auconie, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

70 quater. neemt kennis van het voorstel 
van de Commissie om een nieuwe 
tussencategorie in te voeren voor de 
regio’s met een bruto binnenlands 
product dat tussen de 75% en 90% van het 
EU-gemiddelde ligt; merkt op dat dit 
systeem het huidige systeem waarbij de 
hulp geleidelijk wordt op- en afgebouwd, 
moet gaan vervangen, om zo het 
drempeleffect dat op 75% van het 
gemiddelde bbp van de EU ligt (huidige 
subsidiabiliteitsdrempel tussen 
doelstelling 1 en doelstelling 2, te 
beperken en een gelijke behandeling 
tussen de regio’s te garanderen; is van 
mening dat het belangrijk is niet alleen 
rekening te houden met de problemen van 
de regio’s die vanaf 2013 voor de eerste 
keer geen deel meer uitmaken van de 
convergentiedoelstelling, maar ook met de 
regio’s die, hoewel ze in de huidige 
programmeringsperiode voor de 
doelstelling concurrentievermogen in 
aanmerking kwamen, nog steeds met 
structurele sociaaleconomische 
problemen met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van de doelstellingen 
van de EU 2020-strategie te kampen 
hebben; is van mening dat de vorming 
van die tussencategorie mogelijk is 
geworden vanwege het feit dat een groot 
aantal regio’s de drempel van 75% van 
het EU-gemiddelde heeft overschreden en 
dan dus automatisch buiten de 
convergentiedoelstelling valt; onderstreept 
dat deze verandering niet nadelig mag zijn 



PE462.731v02-00 70/132 AM\864090NL.doc

NL

voor de regio’s die momenteel bezig zijn 
de doelstelling convergentie of 
concurrentievermogen te behalen en 
evenmin mag leiden tot een uitbreiding 
van het budget voor cohesiebeleid;

Or. fr

Amendement 746
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

70 quinquies. is van mening dat het 
voorstel van de Commissie voor een 
tussenliggende categorie ondersteund 
moet worden; verzoekt de Commissie om 
nadere informatie te overleggen over de 
begrotingsgevolgen van een dergelijk 
voorstel;

Or. en

Amendement 747
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Milan Zver, José Manuel Fernandes namens de 
PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

70 sexies. roept de Commissie met het oog 
op de volgende programmeringsperiode 
op om een uitgebreider systeem te 
ontwikkelen voor een geleidelijke 
overgangssteun, met name voor regio’s 
die niet langer voor steun in aanmerking 
komen op grond van de 
convergentiedoelstelling, zodat de 
betreffende regio’s over een duidelijkere 
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status beschikken en over meer zekerheid 
wat hun ontwikkeling in de toekomst 
betreft;

Or. en

Amendement 748
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71

Ontwerpresolutie Amendement

71. waarschuwt voor het stellen van aan 
het stabiliteits- en groeipact gekoppelde 
macro-economische voorwaarden voor de 
cohesiefondsen, aangezien dit ingaat 
tegen de doelstellingen van het 
cohesiebeleid;

Schrappen

Or. de

Amendement 749
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71

Ontwerpresolutie Amendement

71. waarschuwt voor het stellen van aan 
het stabiliteits- en groeipact gekoppelde 
macro-economische voorwaarden voor de 
cohesiefondsen, aangezien dit ingaat tegen 
de doelstellingen van het cohesiebeleid;

71. verwerpt het stellen van aan het 
stabiliteits- en groeipact gekoppelde 
macro-economische voorwaarden voor de 
cohesiefondsen, aangezien dit ingaat tegen 
de doelstellingen van het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 750
Cornelis de Jong, Jürgen Klute
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 71

Ontwerpresolutie Amendement

71. waarschuwt voor het stellen van aan 
het stabiliteits- en groeipact gekoppelde 
macro-economische voorwaarden voor de 
cohesiefondsen, aangezien dit ingaat tegen 
de doelstellingen van het cohesiebeleid;

71. waarschuwt voor het stellen van aan 
het stabiliteits- en groeipact gekoppelde 
macro-economische voorwaarden voor het 
cohesiefonds, aangezien dit ingaat tegen de 
doelstellingen van het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 751
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71

Ontwerpresolutie Amendement

71. waarschuwt voor het stellen van aan 
het stabiliteits- en groeipact gekoppelde 
macro-economische voorwaarden voor de 
cohesiefondsen, aangezien dit ingaat tegen 
de doelstellingen van het cohesiebeleid;

71. waarschuwt voor het stellen van aan 
het stabiliteits- en groeipact gekoppelde 
sancties in het kader van macro-
economische voorwaarden voor de 
cohesiefondsen, aangezien dit ingaat tegen 
de doelstellingen van het cohesiebeleid, te 
weten het verminderen van regionale 
verschillen;

Or. en

Amendement 752
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71

Ontwerpresolutie Amendement

71. waarschuwt voor het stellen van aan 
het stabiliteits- en groeipact gekoppelde 
macro-economische voorwaarden voor de 
cohesiefondsen, aangezien dit ingaat tegen 

71. is van mening dat het stellen van aan 
het stabiliteits- en groeipact gekoppelde 
macro-economische voorwaarden voor de 
cohesiefondsen een negatief effect heeft 
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de doelstellingen van het cohesiebeleid; en dat dit ingaat tegen de doelstellingen 
van het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 753
Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71

Ontwerpresolutie Amendement

71. waarschuwt voor het stellen van aan 
het stabiliteits- en groeipact gekoppelde 
macro-economische voorwaarden voor de 
cohesiefondsen, aangezien dit ingaat tegen 
de doelstellingen van het cohesiebeleid;

71. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 754
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

71 bis. vraagt voor lidstaten die zich niet 
houden aan de EU-stabiliteitscriteria en 
tegelijkertijd opvallen door hun 
omvangrijke inzet van geld uit de 
structuurfondsen, een voorstel voor een 
striktere regeling die automatisch 
controleert of geld uit de structuurfondsen 
terecht en conform de doelstellingen 
wordt ingezet;

Or. de



PE462.731v02-00 74/132 AM\864090NL.doc

NL

Amendement 755
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

71 ter. benadrukt, wat betreft het gebruik 
van de structuurfondsen buiten de 
cohesielanden, de noodzaak versnippering 
van hulpverlening te voorkomen en er 
daarentegen voor te zorgen dat de hulp 
wordt geconcentreerd op projecten die 
daadwerkelijk van Europees belang zijn, 
hetzij vanwege hun omvang, hetzij 
vanwege het feit dat het om 
proefprojecten gaat die in de toekomst 
mogelijk als voorbeeld kunnen dienen;

Or. fr

Amendement 756
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

71 quater. benadrukt het positieve effect 
van culturele en onderwijsprogramma’s 
wat de doelstellingen van het Europese 
cohesiebeleid betreft;

Or. en

Amendement 757
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 72
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Ontwerpresolutie Amendement

72. is in het bijzonder ongerust over de 
langzame start van de operationele 
programma's in het begin van elke 
programmeringsperiode vanwege onder 
meer een fase van overlapping met de 
afronding van de voorgaande programma's; 
is van mening dat dit probleem tijdig moet 
worden aangepakt door aandacht te 
besteden aan de factoren die dergelijke 
vertragingen in de hand werken;

72. is in het bijzonder ongerust over de 
langzame start van de operationele 
programma's in het begin van elke 
programmeringsperiode vanwege onder 
meer een fase van overlapping met de 
afronding van de voorgaande programma's; 
is van mening dat dit probleem tijdig moet 
worden aangepakt door aandacht te 
besteden aan de factoren die dergelijke 
vertragingen in de hand werken; vraagt de 
Commissie om te evalueren of er 
proefgebieden aangewezen kunnen 
worden om nieuwe regelingen op een 
kleinere schaal te testen alvorens zij op de 
overige regio’s worden toegepast, teneinde 
mogelijke problemen bij de uitvoering van 
die regelingen vooraf in kaart te brengen;

Or. en

Amendement 758
Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 72 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

72 bis. benadrukt de noodzaak van een 
beter evenwicht tussen het beleid qua 
groei en begrotingsconsolidatie om te 
voorkomen dat de naleving van het 
stabiliteits- en groeipact een belemmering 
vormt voor de medefinanciering van 
programma’s uit hoofde van de 
structuurfondsen door lidstaten en lokale 
autoriteiten;

Or. en
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Amendement 759
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73

Ontwerpresolutie Amendement

73. spoort de lokale en regionale 
overheden aan op een zo groot mogelijke 
schaal gebruik te maken van de 
innovatieve financiële instrumenten;

Schrappen

Or. en

Amendement 760
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73

Ontwerpresolutie Amendement

73. spoort de lokale en regionale 
overheden aan op een zo groot mogelijke 
schaal gebruik te maken van de 
innovatieve financiële instrumenten;

73. verzoekt de lokale en regionale 
overheden om op prudentiële wijze gebruik 
te maken van de innovatieve financiële 
instrumenten;

Or. en

Amendement 761
Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73

Ontwerpresolutie Amendement

73. spoort de lokale en regionale overheden 
aan op een zo groot mogelijke schaal 
gebruik te maken van de innovatieve 
financiële instrumenten;

73. spoort de lokale en regionale overheden 
aan op een zo groot mogelijke schaal 
gebruik te maken van de innovatieve 
financiële instrumenten, maar verzoekt 
tevens om deze instrumenten zodanig te 
vereenvoudigen en te structureren dat zij 
afgestemd zijn op de ontwikkelingen en 
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bestuurlijke omstandigheden in alle 
regio’s;

Or. en

Amendement 762
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73

Ontwerpresolutie Amendement

73. spoort de lokale en regionale overheden 
aan op een zo groot mogelijke schaal 
gebruik te maken van de innovatieve 
financiële instrumenten;

73. spoort de lokale en regionale overheden 
aan op een zo groot mogelijke schaal 
gebruik te maken van de innovatieve 
financiële instrumenten, maar verzoekt 
tevens om deze instrumenten zodanig te 
vereenvoudigen en te structureren dat zij 
afgestemd zijn op de ontwikkelingen en 
bestuurlijke omstandigheden in alle 
regio’s;

Or. en

Amendement 763
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73

Ontwerpresolutie Amendement

73. spoort de lokale en regionale overheden 
aan op een zo groot mogelijke schaal 
gebruik te maken van de innovatieve 
financiële instrumenten;

73. spoort de lokale en regionale overheden 
aan op een zo groot mogelijke schaal 
gebruik te maken van de innovatieve 
financiële instrumenten; wijst er niettemin 
op dat het noodzakelijk is om deze 
innovatieve financiële instrumenten aan 
een grotere democratische controle te 
onderwerpen waarbij tegelijkertijd de 
vervolgontwikkeling van deze 
instrumenten gewaarborgd moet worden;



PE462.731v02-00 78/132 AM\864090NL.doc

NL

Or. en

Amendement 764
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73

Ontwerpresolutie Amendement

73. spoort de lokale en regionale overheden 
aan op een zo groot mogelijke schaal 
gebruik te maken van de innovatieve 
financiële instrumenten;

73. spoort de lokale en regionale overheden 
aan op een zo groot mogelijke schaal 
gebruik te maken van de innovatieve 
financiële instrumenten, bijvoorbeeld via 
roulerende fondsen, met name voor 
maatregelen op het gebied van de energie-
efficiëntie, zoals renovaties en 
infrastructurele voorzieningen voor 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 765
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73

Ontwerpresolutie Amendement

73. spoort de lokale en regionale overheden 
aan op een zo groot mogelijke schaal 
gebruik te maken van de innovatieve 
financiële instrumenten;

73. spoort de lokale en regionale overheden 
aan gebruik te maken van de innovatieve 
financiële instrumenten; onderstreept dat 
leningen of roulerende fondsen een 
bijdrage kunnen leveren aan een 
efficiënter gebruik van hulpbronnen; 
onderstreept eveneens dat er op relevante 
beleidsgebieden en bij bepaalde 
programma’s de voorkeur moet worden 
gegeven aan het verstrekken van subsidies

Or. en
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Amendement 766
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf73

Ontwerpresolutie Amendement

73. spoort de lokale en regionale overheden 
aan op een zo groot mogelijke schaal
gebruik te maken van de innovatieve 
financiële instrumenten;

73. spoort de lokale en regionale overheden 
aan gebruik te maken van de innovatieve 
financiële instrumenten, met name door 
verschillende middelen te combineren en 
in te zetten ten behoeve van dezelfde 
doelstellingen;

Or. pt

Amendement 767
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73

Ontwerpresolutie Amendement

73. spoort de lokale en regionale overheden 
aan op een zo groot mogelijke schaal 
gebruik te maken van de innovatieve 
financiële instrumenten;

73. spoort de lokale en regionale overheden 
aan het gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten te bevorderen waar zulks 
passend is;

Or. it

Amendement 768
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

73 bis. steunt een doelmatigere 
toekenning van regionale steun, waarbij 
het zwaartepunt ligt bij investeringen in 
infrastructuur en horizontale steun aan 
achtergestelde en minder ontwikkelde 
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EU-regio's, onder meer via de instelling 
van gunstige fiscale regimes voor 
overgangsperioden van maximaal vijf 
jaar;

Or. it

Amendement 769
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

73 ter. verzoekt meer middelen te 
bestemmen voor de regio's die het beste 
financieel beleid hebben gevoerd in de 
periode 2007-2013;

Or. it

Amendement 770
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 74

Ontwerpresolutie Amendement

Burgerschap

Bevordering van Europese cultuur en 
diversiteit

74. benadrukt dat het bevorderen van een 
burgerschap van de Unie rechtstreekse 
gevolgen heeft voor het dagelijks leven 
van alle Europeanen en bijdraagt aan een 
beter inzicht in de kansen die het 
Uniebeleid biedt;

Schrappen

Or. en
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Amendement 771
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 74

Ontwerpresolutie Amendement

74. benadrukt dat het bevorderen van een 
burgerschap van de Unie rechtstreekse 
gevolgen heeft voor het dagelijks leven 
van alle Europeanen en bijdraagt aan een 
beter inzicht in de kansen die het 
Uniebeleid biedt;

Schrappen

Or. pt

Amendement 772
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 74

Ontwerpresolutie Amendement

74. benadrukt dat het bevorderen van een 
burgerschap van de Unie rechtstreekse 
gevolgen heeft voor het dagelijks leven 
van alle Europeanen en bijdraagt aan een 
beter inzicht in de kansen die het 
Uniebeleid biedt;

Schrappen

Or. en

Amendement 773
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 74
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Ontwerpresolutie Amendement

74. benadrukt dat het bevorderen van een 
burgerschap van de Unie rechtstreekse 
gevolgen heeft voor het dagelijks leven 
van alle Europeanen en bijdraagt aan een 
beter inzicht in de kansen die het 
Uniebeleid biedt;

Schrappen

Or. en

Amendement 774
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 74

Ontwerpresolutie Amendement

74. benadrukt dat het bevorderen van een 
burgerschap van de Unie rechtstreekse 
gevolgen heeft voor het dagelijks leven van 
alle Europeanen en bijdraagt aan een beter 
inzicht in de kansen die het Uniebeleid 
biedt;

74. benadrukt dat het bevorderen van een 
burgerschap van de Unie rechtstreekse 
gevolgen heeft voor het dagelijks leven van 
ingezetenen van de Unie en bijdraagt aan 
een betere aanspraak op de grondrechten 
zoals verankerd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en de 
Verdragen;

Or. en

Amendement 775
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 74

Ontwerpresolutie Amendement

74. benadrukt dat het bevorderen van een 
burgerschap van de Unie rechtstreekse 
gevolgen heeft voor het dagelijks leven van 
alle Europeanen en bijdraagt aan een beter 
inzicht in de kansen die het Uniebeleid 

74. benadrukt dat het bevorderen van een 
burgerschap van de Unie rechtstreekse 
gevolgen heeft voor het dagelijks leven van 
alle Europeanen en bijdraagt aan een beter 
inzicht in de kansen die het Uniebeleid 
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biedt; biedt en wijst op de belangrijke rol die de 
maatschappelijke organisaties spelen bij 
het bevorderen van waarden als de 
democratie, de eerbiediging van de 
mensenrechten en de rechtsstaat;

Or. en

Amendement 776
Reimer Böge, Simon Busuttil namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 74

Ontwerpresolutie Amendement

74. benadrukt dat het bevorderen van een 
burgerschap van de Unie rechtstreekse 
gevolgen heeft voor het dagelijks leven van 
alle Europeanen en bijdraagt aan een beter 
inzicht in de kansen die het Uniebeleid 
biedt;

74. benadrukt dat het bevorderen van een 
burgerschap van de Unie rechtstreekse 
gevolgen heeft voor het dagelijks leven van 
alle Europeanen en bijdraagt aan een beter 
inzicht in de kansen die het Uniebeleid 
biedt; is van mening dat de ontwikkeling 
van een “gemeenschappelijk Europees 
huis” voor EU-burgers waar alle burgers 
gemeenschappelijke en gelijke rechten 
hebben, het volgende grote project van de 
Unie moet zijn na haar geslaagde 
pogingen om een interne markt tot stand 
te brengen;

Or. en

Amendement 777
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 74 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

74 bis. roept op om een meerjarig 
programma te ontwikkelen waarin de 
bestaande programma’s voor democratie, 
voorlichting en communicatie worden 
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geïntegreerd teneinde de planning op 
lange termijn te bevorderen voor een 
betere participatie aan de Europese 
verkiezingen en een groter inzicht in en 
meer betrokkenheid van de Europese 
burgers bij de werkzaamheden die door de 
Europese instellingen worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 778
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 74 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

74 ter. is van mening dat het, met het oog 
op een volledige ondersteuning van het 
burgerschap van de Unie, zeer belangrijk 
is om te zorgen dat burgers die weliswaar 
in de EU, maar niet in hun geboorteland 
wonen, zich bewust zijn van de 
verschillende talen en culturele 
kenmerken van hun nieuwe woonplaats, 
waardoor tegelijkertijd de 
gemeenschappelijke Europese identiteit 
wordt versterkt die gebaseerd is op onze 
interne verscheidenheid;

Or. en

Amendement 779
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 74 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

74 quater. onderkent dat het noodzakelijk 
is om de Europese verscheidenheid in 
haar geheel te omarmen als een 
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instrument om een op integratie gerichte 
participatie te bevorderen;

Or. en

Amendement 780
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75

Ontwerpresolutie Amendement

75. wijst erop dat het jeugd- en 
cultuurbeleid een belangrijke prioriteit 
vormt, in het bijzonder in de context van 
de Europa 2020-strategie; benadrukt met 
klem dat dit beleid alleen volledig tot 
ontplooiing kan komen indien er 
voldoende financiering beschikbaar voor 
wordt gesteld;

Schrappen

Or. en

Amendement 781
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75

Ontwerpresolutie Amendement

75. wijst erop dat het jeugd- en 
cultuurbeleid een belangrijke prioriteit 
vormt, in het bijzonder in de context van 
de Europa 2020-strategie; benadrukt met 
klem dat dit beleid alleen volledig tot 
ontplooiing kan komen indien er voldoende 
financiering beschikbaar voor wordt 
gesteld;

75. wijst erop dat het jeugd- en 
cultuurbeleid een belangrijke prioriteit 
vormt voor de Europese eenwording; wijst 
erop dat dit beleid niet volledig tot 
ontplooiing kan komen indien er niet 
voldoende financiering beschikbaar voor 
wordt gesteld; is verder van mening dat er 
bij de uitbreiding van Europese 
programma’s voor een leven lang leren, 
in het bijzonder Erasmus en Leonardo da 
Vinci, op gelet moet worden dat deze 
programma’s voor alle sociale groepen 
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gelijkelijk toegankelijk zijn; om dit te 
bereiken dient de financiering ervan te 
worden afgestemd op de specifieke 
omstandigheden van het ontvangende 
land;

Or. pt

Amendement 782
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75

Ontwerpresolutie Amendement

75. wijst erop dat het jeugd- en 
cultuurbeleid een belangrijke prioriteit 
vormt, in het bijzonder in de context van de 
Europa 2020-strategie; benadrukt met klem 
dat dit beleid alleen volledig tot 
ontplooiing kan komen indien er voldoende 
financiering beschikbaar voor wordt 
gesteld;

75. wijst erop dat het jeugd- en 
cultuurbeleid een belangrijke prioriteit 
vormt, in het bijzonder in de context van de 
Europa 2020-strategie; onderstreept dat, 
wanneer er op korte termijn niet adequaat 
in onderwijs wordt geïnvesteerd, de crisis 
hierdoor versterkt en verlengd kan 
worden omdat burgers niet over de 
vereiste vaardigheden beschikken voor de 
banen in een nieuwe “kenniseconomie”; 
roept de EU en de lidstaten op om het 
toenemende belang voor de Europese 
economie te onderkennen van de culturele 
en creatieve sectoren en dringt er op aan 
om dit in ons beleid tot uitdrukking te 
laten komen; benadrukt met klem dat dit 
beleid alleen volledig tot ontplooiing kan 
komen indien er voldoende financiering 
beschikbaar voor wordt gesteld; en het 
unieke kenmerk als op zichzelf staande 
programma’s behouden blijft;

Or. en

Amendement 783
Helga Trüpel, Bas Eickhout
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 75

Ontwerpresolutie Amendement

75. wijst erop dat het jeugd- en 
cultuurbeleid een belangrijke prioriteit 
vormt, in het bijzonder in de context van de 
Europa 2020-strategie; benadrukt met klem 
dat dit beleid alleen volledig tot 
ontplooiing kan komen indien er voldoende 
financiering beschikbaar voor wordt 
gesteld;

75. wijst erop dat het jeugd- en 
cultuurbeleid tot een van de eerste 
beleidsterreinen behoort waarvan de 
meerwaarde en de mogelijkheid om 
mensen te bereiken, wordt erkend en als 
zodanig een belangrijke prioriteit vormt, in 
het bijzonder ook in de context van de 
Europa 2020-strategie, aangezien 
kunstenaars en artiesten cruciaal zijn 
voor innovatie; onderstreept dat 
ondernemerschap en creativiteit, dankzij 
programma’s als MEDIA dan wel door in 
de creatieve en culturele sectoren meer 
nadruk op innovatie te leggen, kunnen 
uitgroeien tot een belangrijke aanwinst 
voor de agenda 2020 via de 
kennisdriehoek,mobiliteit of als “zachte 
locatie-factoren”; benadrukt met klem dat 
dit beleid alleen volledig tot ontplooiing 
kan komen indien er voldoende 
financiering beschikbaar voor wordt 
gesteld en wanneer de aanwezige 
mogelijkheden beter worden gebruikt 
binnen de plattelandsontwikkeling en het 
cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 784
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75

Ontwerpresolutie Amendement

75. wijst erop dat het jeugd- en 
cultuurbeleid een belangrijke prioriteit 
vormt, in het bijzonder in de context van 
de Europa 2020-strategie; benadrukt met 
klem dat dit beleid alleen volledig tot 

75. wijst erop dat het jeugdbeleid een 
belangrijke prioriteit vormt; is van mening 
dat dit beleid niet volledig tot ontplooiing 
kan komen indien het van EU-
financiering afhankelijk is; benadrukt dat 



PE462.731v02-00 88/132 AM\864090NL.doc

NL

ontplooiing kan komen indien er 
voldoende financiering beschikbaar voor 
wordt gesteld;

de lidstaten dit als hun eigen prioriteit 
moeten beschouwen en de benodigde 
financiering beschikbaar dienen te 
stellen;

Or. en

Amendement 785
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75

Ontwerpresolutie Amendement

75. wijst erop dat het jeugd- en 
cultuurbeleid een belangrijke prioriteit 
vormt, in het bijzonder in de context van 
de Europa 2020-strategie; benadrukt met 
klem dat dit beleid alleen volledig tot 
ontplooiing kan komen indien er voldoende 
financiering beschikbaar voor wordt 
gesteld;

75. wijst erop dat het jeugd- en 
cultuurbeleid een belangrijke prioriteit 
vormt; benadrukt met klem dat dit beleid 
alleen volledig tot ontplooiing kan komen 
indien er voldoende financiering 
beschikbaar voor wordt gesteld;

Or. en

Amendement 786
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

75 bis. roept de Commissie op om in het 
komende meerjarig financieel kader een 
afzonderlijk programma “Jeugd in actie” 
te handhaven;

Or. en
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Amendement 787
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

75 ter. verwelkomt het EU 2020-
kerninitiatief “Jeugd in beweging” dat 
gericht is op een soepelere overgang van 
het onderwijs naar de integratie op de 
arbeidsmarkt door middel van betere 
opleidingen en een grotere mobiliteit; is 
echter van mening dat de huidige opzet 
van het initiatief niet uitgebreid genoeg is; 
roept te dien einde op tot een herziening 
van de doelstellingen van elk programma 
om de bevordering van gelijke kansen te 
waarborgen, waarbij de aandacht niet 
alleen op afgestudeerden gericht moet 
zijn, maar op een grotere doelgroep en er 
ook meer jonge mensen bereikt moeten 
worden;

Or. en

Amendement 788
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

75 quater. verlangt een adequate bijdrage 
uit de EU-begroting aan een “Europese 
jeugdgarantie”, die het recht van alle 
jonge personen in de EU waarborgt om 
na maximaal vier maanden werkloosheid 
een baan, een stageplaats, aanvullende 
scholing of een combinatie van werk en 
opleiding aangeboden te krijgen;

Or. en
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Amendement 789
Sophie Auconie, Santiago Fisas Ayxela, Ivo Belet, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

75 quinquies. roept in herinnering dat 
sport een nieuwe EU-bevoegdheid is uit 
hoofde van het Verdrag van Lissabon 
(artikel 165 VWEU), hetgeen ook tot 
uiting zou moeten komen in het volgende 
meerjarig financieel kader; benadrukt de 
belangrijke bijdrage van sport aan een 
betere gezondheid, onderwijs, sociale 
integratie en het ontwikkelen van een 
actief Europees burgerschap;

Or. en

Amendement 790
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Grondrechten, gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen en antidiscriminatie
75 sexies. benadrukt dat Europese acties 
op het gebied van burgerschap ook het 
bevorderen van fundamentele rechten en 
waarden omvatten, zoals gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen en antidiscriminatie; 
benadrukt dat deze waarden weliswaar 
bevorderd moeten worden uit hoofde van 
alle begrotingsrubrieken en 
begrotingslijnen, maar dat er tevens een 
adequate en doelgerichte financiering 
gewaarborgd moet zijn;

Or. en
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Amendement 791
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

75 septies. benadrukt dat Europese acties 
op het gebied van burgerschap ook het 
bevorderen van fundamentele rechten en 
waarden omvatten als verankerd in het 
Verdrag van Lissabon, zoals gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen en 
antidiscriminatie; benadrukt dat deze 
waarden weliswaar bevorderd moeten 
worden uit hoofde van alle 
begrotingsrubrieken en begrotingslijnen, 
maar dat er tevens een adequate en 
doelgerichte financiering gewaarborgd 
moet zijn;

Or. en

Amendement 792
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

75 octies. wijst erop dat beleid gericht op 
gelijkheid en antidiscriminatie een 
essentiële prioriteit vormt;

Or. en

Amendement 793
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75 nonies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

75 nonies. wijst erop dat de omvang van 
de financiering in de begroting van de 
Unie die bestemd is voor de grondrechten, 
gelijkheid en non-discriminatie relatief 
klein is en benadrukt dat er voor 
dergelijke beleidsmaatregelen in het 
komende meerjarig financieel kader 
adequate en objectief te verantwoorden 
financiële middelen toegewezen moeten 
worden teneinde de Unie in staat te stellen 
om haar activiteiten uit te voeren, met
name de activiteiten verband houdende 
met nieuwe taken zoals vastgelegd in het 
Verdrag van Lissabon, waaronder meer in 
het bijzonder het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie;

Or. en

Amendement 794
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

75 decies. wijst erop dat het 
burgerschapsprogramma van de Europese 
Unie ook acties dient te omvatten die 
moeten waarborgen dat de bestuurlijke 
processen in de Unie transparanter 
worden zodat ingezetenen effectiever 
hieraan deel kunnen nemen; wijst erop 
dat er adequate voorlichtingscampagnes 
over het beleid en de uitgaven van de EU 
ondersteund en uitgevoerd moeten 
worden, niet als propaganda, maar met 
het oog op een essentiële betrokkenheid 
van degenen die het meest door dat beleid 
en die uitgaven worden beïnvloed;

Or. en
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Amendement 795
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 76

Ontwerpresolutie Amendement

76. wijst erop dat de Unie alleen 
economische, culturele en sociale groei 
kan doormaken in een stabiele, 
rechtvaardige en veilige omgeving, waarin 
de burgerlijke vrijheden zijn 
gewaarborgd; is derhalve van mening dat 
een doeltreffend binnenlands beleid een 
voorwaarde is voor economisch herstel en 
een wezenlijk element vormt van een 
breder politiek en strategisch verband; 
onderstreept de belangrijke rol van 
"binnenlands" beleid binnen de externe 
dimensie van de Unie;

Schrappen

Or. en

Amendement 796
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 76

Ontwerpresolutie Amendement

76. wijst erop dat de Unie alleen 
economische, culturele en sociale groei kan 
doormaken in een stabiele, rechtvaardige 
en veilige omgeving, waarin de burgerlijke 
vrijheden zijn gewaarborgd; is derhalve 
van mening dat een doeltreffend 
binnenlands beleid een voorwaarde is voor 
economisch herstel en een wezenlijk 
element vormt van een breder politiek en 
strategisch verband; onderstreept de 
belangrijke rol van "binnenlands" beleid 
binnen de externe dimensie van de Unie;

76. wijst erop dat de Unie alleen 
economische, culturele en sociale groei kan 
doormaken in een stabiele, rechtvaardige 
en veilige omgeving, waarin de 
grondrechten worden geëerbiedigd en 
gehandhaafd en de burgerlijke vrijheden 
zijn gewaarborgd; is derhalve van mening 
dat een doeltreffend binnenlands beleid een 
voorwaarde is voor economisch herstel en 
een wezenlijke bijdrage levert aan het 
realiseren van de strategische 
doelstellingen van EU 2020; onderstreept 
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het belang van het integreren van de EU-
prioriteiten op “binnenlands” gebied in de 
externe dimensie van de Unie en met name 
in het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument, het 
stabiliteitsinstrument en het instrument 
voor ontwikkelingssamenwerking;
benadrukt de noodzaak van een adequate 
financiering van het immigratie-, asiel- en 
veiligheidsbeleid, waarbij echter wel 
rekening moet worden gehouden met de 
prioriteiten van de EU bij de uitvoering 
van dat beleid;

Or. en

Amendement 797
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 76

Ontwerpresolutie Amendement

76. wijst erop dat de Unie alleen 
economische, culturele en sociale groei kan 
doormaken in een stabiele, rechtvaardige 
en veilige omgeving, waarin de burgerlijke 
vrijheden zijn gewaarborgd; is derhalve 
van mening dat een doeltreffend
binnenlands beleid een voorwaarde is voor 
economisch herstel en een wezenlijk 
element vormt van een breder politiek en 
strategisch verband; onderstreept de 
belangrijke rol van "binnenlands" beleid 
binnen de externe dimensie van de Unie;

76. wijst erop dat de Unie alleen 
economische, culturele en sociale groei kan 
doormaken in een stabiele, rechtvaardige 
en veilige omgeving, waarin de burgerlijke 
vrijheden zijn gewaarborgd en vrijheid en 
gelijkheid worden bevorderd; is derhalve 
van mening dat een binnenlands beleid op 
basis van vrijheid en grondrechten een 
voorwaarde is voor economisch herstel en 
een wezenlijk element vormt van een 
breder politiek en strategisch verband;
onderstreept de belangrijke rol van een 
geloofwaardig binnenlands beleid binnen 
het nabuurschapsbeleid en de externe 
dimensie van de Unie;

Or. en

Amendement 798
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 76

Ontwerpresolutie Amendement

76. wijst erop dat de Unie alleen 
economische, culturele en sociale groei kan 
doormaken in een stabiele, rechtvaardige 
en veilige omgeving, waarin de burgerlijke 
vrijheden zijn gewaarborgd; is derhalve 
van mening dat een doeltreffend 
binnenlands beleid een voorwaarde is voor 
economisch herstel en een wezenlijk 
element vormt van een breder politiek en 
strategisch verband; onderstreept de 
belangrijke rol van "binnenlands" beleid 
binnen de externe dimensie van de Unie;

76. wijst erop dat de Unie alleen 
economische, culturele en sociale groei kan 
doormaken in een vrije, stabiele, 
rechtvaardige en veilige omgeving, waarin 
de burgerlijke vrijheden zijn gewaarborgd; 
is derhalve van mening dat een 
doeltreffend justitieel en binnenlands
beleid een voorwaarde is voor het welzijn 
van haar inwoners, en tevens een rol 
speelt bij het economisch herstel en een 
wezenlijk element vormt van een breder 
politiek en strategisch verband;
onderstreept de belangrijke rol van de 
fundamentele vrijheden en van het 
justitieel en "binnenlands" beleid binnen 
de externe dimensie van de Unie;

Or. en

Amendement 799
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 76 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

76 bis. is van mening dat met het oog op 
een efficiënt binnenlands beleid, in het 
volgende meerjarig financieel kader 
rekening gehouden kan worden met het 
bevorderen van een functionele 
convergentie van de rechtsstelsels van de 
lidstaten van de EU;

Or. en

Amendement 800
Reimer Böge, Simon Busuttil, Giovanni La Via namens de PPE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 77

Ontwerpresolutie Amendement

77. wijst op de noodzaak van een 
geïntegreerde aanpak van dringende 
problemen op het gebied van immigratie en 
asiel en van het beheer van de 
buitengrenzen van de Unie, waarvoor 
voldoende financiering beschikbaar moet 
komen en waarbij alle lidstaten in een 
geest van solidariteit moeten 
samenwerken;

77. wijst op de noodzaak van een 
geïntegreerde aanpak van dringende 
problemen op het gebied van immigratie en 
asiel en van het beheer van de 
buitengrenzen van de Unie, waarvoor 
voldoende financiering en ondersteunende 
instrumenten om in noodsituaties op te 
kunnen treden beschikbaar gesteld dienen 
te worden waarbij alle lidstaten in een 
geest van solidariteit moeten 
samenwerken; constateert dat in dit 
opzicht de steeds groter worden 
uitdagingen waarmee Frontex, het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken en de beschikbare fondsen 
voor solidariteit en het beheer van de 
migratiestromen, worden geconfronteerd 
op gepaste wijze in aanmerking moeten 
worden genomen;

Or. en

Amendement 801
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 77

Ontwerpresolutie Amendement

77. wijst op de noodzaak van een 
geïntegreerde aanpak van dringende 
problemen op het gebied van immigratie en 
asiel en van het beheer van de 
buitengrenzen van de Unie, waarvoor 
voldoende financiering beschikbaar moet 
komen en waarbij alle lidstaten in een geest 
van solidariteit moeten samenwerken;

77. wijst op de noodzaak van een 
geïntegreerde aanpak van dringende 
problemen op het gebied van immigratie en 
asiel en van het beheer van de 
buitengrenzen van de Unie, waarvoor 
voldoende financiering beschikbaar moet 
komen en waarbij alle lidstaten in een geest 
van eerbiediging van de mensenrechten 
en solidariteit moeten samenwerken
waarbij zij niet ontslagen zijn van hun 
nationale verantwoordelijkheden en er 



AM\864090NL.doc 97/132 PE462.731v02-00

NL

sprake moet zijn van een duidelijke 
afbakening van taken;

Or. en

Amendement 802
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 77

Ontwerpresolutie Amendement

77. wijst op de noodzaak van een 
geïntegreerde aanpak van dringende 
problemen op het gebied van immigratie en 
asiel en van het beheer van de 
buitengrenzen van de Unie, waarvoor 
voldoende financiering beschikbaar moet 
komen en waarbij alle lidstaten in een geest 
van solidariteit moeten samenwerken;

77. wijst op de noodzaak van een 
geïntegreerde en op de grondrechten 
gebaseerde aanpak van dringende 
problemen op het gebied van immigratie en 
asiel om een beheer van de buitengrenzen 
van de Unie te realiseren dat in
overeenstemming is met de 
mensenrechten, waarbij de menselijke 
waardigheid wordt geëerbiedigd, waarvoor 
voldoende financiering beschikbaar moet 
komen en waarbij alle lidstaten in een geest 
van solidariteit moeten samenwerken;

Or. en

Amendement 803
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 77

Ontwerpresolutie Amendement

77. wijst op de noodzaak van een 
geïntegreerde aanpak van dringende 
problemen op het gebied van immigratie en 
asiel en van het beheer van de 
buitengrenzen van de Unie, waarvoor 
voldoende financiering beschikbaar moet 
komen en waarbij alle lidstaten in een 
geest van solidariteit moeten 

77. wijst op de noodzaak van het 
vaststellen door de EU van een aanpak van 
dringende problemen op het gebied van 
immigratie en asiel en van het beheer van 
de buitengrenzen van de Unie, waardoor 
de lasten voor de belastingbetalers echter 
niet mogen worden verhoogd;
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samenwerken;

Or. en

Amendement 804
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Ontwerpresolutie
Paragraaf 77

Ontwerpresolutie Amendement

77. wijst op de noodzaak van een 
geïntegreerde aanpak van dringende 
problemen op het gebied van immigratie en 
asiel en van het beheer van de 
buitengrenzen van de Unie, waarvoor 
voldoende financiering beschikbaar moet 
komen en waarbij alle lidstaten in een geest 
van solidariteit moeten samenwerken;

77. wijst op de noodzaak van een 
geïntegreerde aanpak van dringende 
problemen op het gebied van immigratie en 
asiel, met inbegrip van het Europees 
nabuurschapsbeleid, en van het beheer 
van de buitengrenzen van de Unie, 
waarvoor voldoende financiering 
beschikbaar moet komen en waarbij alle 
lidstaten in een geest van solidariteit 
moeten samenwerken;

Or. en

Amendement 805
Giovanni La Via, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 77 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

77 bis. wijst op het toenemende belang 
van migratiestromen, met name de niet-
reguliere, waar de lidstaten zorgvuldig en 
eensgezind op moeten reageren vanwege 
de grote gevolgen voor de coherente 
ontwikkeling van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

Or. it
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Amendement 806
Reimer Böge, Simon Busuttil namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 77 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

77 ter. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om het totale aantal 
begrotingsinstrumenten voor 
binnenlandse zaken terug te brengen van 
vier - het Europees Fonds voor de 
integratie van onderdanen van derde 
landen, het Europees Vluchtelingenfonds, 
het Buitengrenzenfonds en het Europees 
Terugkeerfonds – naar twee instrumenten 
voor “migratie en asiel” en voor 
“veiligheid”; is van mening dat deze 
benadering een aanzienlijke bijdrage kan 
leveren aan meer vereenvoudiging, 
rationalisatie, consolidatie en 
transparantie van de huidige fondsen en 
programma’s; vraagt of een fusie tussen 
CEPOL en Europol eveneens in 
overweging kan worden genomen;

Or. en

Amendement 807
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 78

Ontwerpresolutie Amendement

78. wijst erop dat de middelen die op de 
begroting van de Unie zijn bestemd voor 
de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid relatief beperkt zijn en 
benadrukt dat in het toekomstige MFK 
voor dit beleid passende en objectief te 
rechtvaardigen financiering beschikbaar 
moet komen om de Unie in staat te stellen 
haar activiteiten uit te voeren, in het 

Schrappen
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bijzonder met betrekking tot haar nieuwe 
taken, zoals omschreven in het 
programma van Stockholm en het 
Verdrag van Lissabon;

Or. pt

Amendement 808
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 78

Ontwerpresolutie Amendement

78. wijst erop dat de middelen die op de 
begroting van de Unie zijn bestemd voor 
de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid relatief beperkt zijn en 
benadrukt dat in het toekomstige MFK 
voor dit beleid passende en objectief te 
rechtvaardigen financiering beschikbaar 
moet komen om de Unie in staat te stellen 
haar activiteiten uit te voeren, in het 
bijzonder met betrekking tot haar nieuwe 
taken, zoals omschreven in het 
programma van Stockholm en het 
Verdrag van Lissabon;

Schrappen

Or. en

Amendement 809
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 78

Ontwerpresolutie Amendement

78. wijst erop dat de middelen die op de 
begroting van de Unie zijn bestemd voor 
de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid relatief beperkt zijn en 
benadrukt dat in het toekomstige MFK 

78. wijst erop dat de middelen die op de 
begroting van de Unie zijn bestemd voor 
de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid relatief beperkt zijn en 
benadrukt dat in het toekomstige MFK 
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voor dit beleid passende en objectief te 
rechtvaardigen financiering beschikbaar 
moet komen om de Unie in staat te stellen 
haar activiteiten uit te voeren, in het 
bijzonder met betrekking tot haar nieuwe
taken, zoals omschreven in het 
programma van Stockholm en het 
Verdrag van Lissabon;

voor dit beleid passende en objectief te 
rechtvaardigen financiering beschikbaar 
moet komen om de Unie in staat te stellen 
haar activiteiten uit te voeren, in het 
bijzonder met betrekking tot haar taken
voortvloeiende uit het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie;

Or. en

Amendement 810
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, namens 
de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 78 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

78 bis. wijst erop dat het 
financieringsbeleid voor het versterken en 
bevorderen van de grondrechten en 
gelijkheid achterblijft bij andere aspecten 
op het gebied van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid; is van mening dat het 
creëren van een stabiele cultuur voor de 
grondrechten, gelijkheid en burgerschap 
een Europese prioriteit moet zijn en dat 
daaraan derhalve in de volgende MFK-
periode een toereikende hoeveelheid 
middelen toegewezen dient te worden;

Or. en

Amendement 811
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 78 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

78 ter. onderkent de ruimte die er is voor 
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bezuinigingen en synergieën, maar is 
tegelijkertijd bezorgd, gezien de tendens 
om de nadruk te leggen op veiligheid en 
(onregelmatige) immigratie ten koste van 
meer op integratie gerichte 
beleidsmaatregelen, dat door een 
samenvoeging van alle programma’s in 
één structuur met twee pijlers onder een 
gedeeld beheer zoals geschetst door de 
verantwoordelijke commissaris, de 
verschillende doelstellingen door elkaar 
gaan lopen; onderstreept dat de lidstaten 
niet de bevoegdheid moeten hebben om 
middelen naar eigen inzicht te besteden; 
benadrukt daarnaast dat de financiering 
gekoppeld moet zijn aan de inachtneming 
van de relevante minimumnormen en de 
presentatie van nationale plannen die een 
adequate omvattende aanpak van alle 
beleidsterreinen waarborgen, met 
onbegrip van een actievere ondersteuning 
voor capaciteitsopbouw, het in kaart 
brengen en verspreiden van beste 
praktijken en innovatieve benaderingen;

Or. en

Amendement 812
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 78 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

78 quater. benadrukt de noodzaak om 
betere synergieën tussen de verschillende 
fondsen en programma’s te ontwikkelen 
teneinde de doelstellingen voor de lange 
termijn op effectieve wijze te 
verwezenlijken en de EU in staat te stellen
om snel en doelgericht te reageren op 
onverwachte uitdagingen; wijst erop dat 
door een vereenvoudiging van het beheer 
van de fondsen en door het toestaan van 
kruisfinanciering meer middelen aan 
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gemeenschappelijke doelstellingen 
toegewezen kunnen worden;

Or. en

Amendement 813
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 78 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

78 quinquies. benadrukt dat 
agentschappen meer steun en de 
benodigde middelen moeten krijgen voor 
het vervullen van meerdere taken teneinde 
het beleid uit te kunnen voeren op basis 
van de politieke richtsnoeren van de EU-
instellingen;

Or. en

Amendement 814
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 78 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Europa als wereldspeler 

78 sexies. dringt erop aan om, in de 
wetenschap dat de Europa 2020-strategie 
de hoeksteen zal zijn van de EU-
begroting, meer rekening te houden met 
de externe dimensie van EU-2020; 
verzoekt een grotere consistentie en 
coherentie tot stand te brengen tussen de 
verschillende gebieden van de externe 
betrekkingen van de EU en andere 
beleidsterreinen aangezien mondiale 
ontwikkelingen én oplossingen van grote 
invloed zijn op de economische, 
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ecologische en industriële omgeving in de 
EU en op haar concurrentievermogen en 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 815
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 79

Ontwerpresolutie Amendement

79. herhaalt ernstig bezorgd te zijn over 
de chronische onderfinanciering en het 
bijzonder acute gebrek aan flexibiliteit bij 
de tenuitvoerlegging van de externe 
activiteiten van de Unie, vanwege de 
onvoorspelbare aard van ontwikkelingen 
in de wereld en terugkerende 
internationale crisis en noodsituaties; 
onderstreept daarom de noodzaak om de 
kloof tussen haar doelstellingen op het 
gebied van het buitenlands beleid en de 
daarvoor beschikbare middelen te dichten, 
door te zorgen voor passende financiële 
hulpbronnen en mechanismen voor een 
doeltreffende flexibiliteit, teneinde de 
Unie in staat te stellen te reageren op 
wereldwijde uitdagingen en onvoorziene 
ontwikkelingen; verzoekt nogmaals ervoor 
te zorgen dat de begrotingsgevolgen die 
nieuwe verantwoordelijkheden en taken 
die de Unie op zich neemt met zich 
meebrengen niet ten koste gaan van de 
reeds geprogrammeerde bedragen, om 
eerdere prioriteiten niet in gevaar te 
brengen;

Schrappen

Or. en

Amendement 816
Konrad Szymański
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 79

Ontwerpresolutie Amendement

79. herhaalt ernstig bezorgd te zijn over de 
chronische onderfinanciering en het 
bijzonder acute gebrek aan flexibiliteit bij 
de tenuitvoerlegging van de externe 
activiteiten van de Unie, vanwege de 
onvoorspelbare aard van ontwikkelingen in 
de wereld en terugkerende internationale 
crisis en noodsituaties; onderstreept 
daarom de noodzaak om de kloof tussen 
haar doelstellingen op het gebied van het 
buitenlands beleid en de daarvoor 
beschikbare middelen te dichten, door te 
zorgen voor passende financiële 
hulpbronnen en mechanismen voor een 
doeltreffende flexibiliteit, teneinde de Unie 
in staat te stellen te reageren op 
wereldwijde uitdagingen en onvoorziene 
ontwikkelingen; verzoekt nogmaals ervoor 
te zorgen dat de begrotingsgevolgen die 
nieuwe verantwoordelijkheden en taken die 
de Unie op zich neemt met zich 
meebrengen niet ten koste gaan van de
reeds geprogrammeerde bedragen, om 
eerdere prioriteiten niet in gevaar te 
brengen;

79. herhaalt ernstig bezorgd te zijn over de 
chronische onderfinanciering en het 
bijzonder acute gebrek aan flexibiliteit bij 
de tenuitvoerlegging van de externe 
activiteiten van de Unie, vanwege de 
onvoorspelbare aard van ontwikkelingen in 
de wereld en terugkerende internationale 
crisis en noodsituaties; onderstreept 
daarom de noodzaak om de kloof tussen 
haar doelstellingen op het gebied van het 
buitenlands beleid en de daarvoor 
beschikbare middelen te dichten, door te 
zorgen voor passende financiële 
hulpbronnen en mechanismen voor een 
doeltreffende flexibiliteit, teneinde de Unie 
in staat te stellen te reageren op 
wereldwijde uitdagingen en onvoorziene 
ontwikkelingen; benadrukt het belang van 
het vasthouden aan het beginsel van een 
open deur naar de Europese Unie; 
onderstreept tegen deze achtergrond de 
voorwaarde van een absolute eerbiediging 
door derde landen van de mensenrechten 
en de rechtsstaat en is van mening dat dit 
uitgangspunt in aanmerking genomen 
moet worden bij het afsluiten van 
samenwerkings- en 
partnerschapsovereenkomsten; verzoekt 
nogmaals ervoor te zorgen dat de 
begrotingsgevolgen die nieuwe 
verantwoordelijkheden en taken die de 
Unie op zich neemt met zich meebrengen 
niet ten koste gaan van de reeds 
geprogrammeerde bedragen, om eerdere 
prioriteiten niet in gevaar te brengen;

Or. en

Amendement 817
Richard Ashworth, Konrad Szymański
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 79

Ontwerpresolutie Amendement

79. herhaalt ernstig bezorgd te zijn over de 
chronische onderfinanciering en het
bijzonder acute gebrek aan flexibiliteit bij 
de tenuitvoerlegging van de externe 
activiteiten van de Unie, vanwege de 
onvoorspelbare aard van ontwikkelingen in 
de wereld en terugkerende internationale 
crisis en noodsituaties; onderstreept 
daarom de noodzaak om de kloof tussen 
haar doelstellingen op het gebied van het 
buitenlands beleid en de daarvoor 
beschikbare middelen te dichten, door te 
zorgen voor passende financiële 
hulpbronnen en mechanismen voor een 
doeltreffende flexibiliteit, teneinde de Unie 
in staat te stellen te reageren op 
wereldwijde uitdagingen en onvoorziene 
ontwikkelingen; verzoekt nogmaals ervoor 
te zorgen dat de begrotingsgevolgen die 
nieuwe verantwoordelijkheden en taken die 
de Unie op zich neemt met zich 
meebrengen niet ten koste gaan van de 
reeds geprogrammeerde bedragen, om 
eerdere prioriteiten niet in gevaar te 
brengen;

79. herhaalt ernstig bezorgd te zijn over het 
gebrek aan flexibiliteit bij de 
tenuitvoerlegging van de externe 
activiteiten van de Unie, vanwege de 
onvoorspelbare aard van ontwikkelingen in 
de wereld en terugkerende internationale 
crisis en noodsituaties; onderstreept 
daarom de noodzaak om de kloof tussen 
haar doelstellingen op het gebied van het 
buitenlands beleid en de daarvoor 
beschikbare middelen te dichten, door te 
zorgen voor passende financiële 
hulpbronnen en mechanismen voor een 
doeltreffende flexibiliteit, teneinde de Unie 
in staat te stellen te reageren op 
wereldwijde uitdagingen en onvoorziene 
ontwikkelingen; verzoekt nogmaals ervoor 
te zorgen dat de begrotingsgevolgen die 
nieuwe verantwoordelijkheden en taken die 
de Unie op zich neemt met zich 
meebrengen niet ten koste gaan van de 
reeds geprogrammeerde bedragen, om 
eerdere prioriteiten niet in gevaar te 
brengen;

Or. en

Amendement 818
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 79

Ontwerpresolutie Amendement

79. herhaalt ernstig bezorgd te zijn over de 
chronische onderfinanciering en het 
bijzonder acute gebrek aan flexibiliteit bij 
de tenuitvoerlegging van de externe 
activiteiten van de Unie, vanwege de 

79. herhaalt ernstig bezorgd te zijn over de 
chronische onderfinanciering en het bijzonder 
acute gebrek aan flexibiliteit bij de 
tenuitvoerlegging van de externe activiteiten 
van de Unie, vanwege de onvoorspelbare aard 
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onvoorspelbare aard van ontwikkelingen in 
de wereld en terugkerende internationale 
crisis en noodsituaties; onderstreept 
daarom de noodzaak om de kloof tussen 
haar doelstellingen op het gebied van het 
buitenlands beleid en de daarvoor 
beschikbare middelen te dichten, door te 
zorgen voor passende financiële 
hulpbronnen en mechanismen voor een 
doeltreffende flexibiliteit, teneinde de Unie 
in staat te stellen te reageren op 
wereldwijde uitdagingen en onvoorziene 
ontwikkelingen; verzoekt nogmaals ervoor 
te zorgen dat de begrotingsgevolgen die 
nieuwe verantwoordelijkheden en taken 
die de Unie op zich neemt met zich 
meebrengen niet ten koste gaan van de 
reeds geprogrammeerde bedragen, om 
eerdere prioriteiten niet in gevaar te 
brengen;

van ontwikkelingen in de wereld en 
terugkerende internationale crisis en 
noodsituaties; onderstreept daarom de 
noodzaak om de kloof tussen haar 
doelstellingen op het gebied van het 
buitenlands beleid en de daarvoor beschikbare 
middelen te dichten, door te zorgen voor 
passende financiële hulpbronnen en 
mechanismen voor een doeltreffende 
flexibiliteit, teneinde de Unie in staat te stellen 
te reageren op wereldwijde uitdagingen en 
onvoorziene ontwikkelingen; roept echter in 
herinnering dat de bestaande programma’s 
en verantwoordelijkheden kritisch 
geëvalueerd moeten worden en dat er 
bezuinigingen en synergieën mogelijk zijn 
door de begroting te rationaliseren en door de 
prioriteiten van de Unie opnieuw te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 819
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 79

Ontwerpresolutie Amendement

79. herhaalt ernstig bezorgd te zijn over de 
chronische onderfinanciering en het
bijzonder acute gebrek aan flexibiliteit bij 
de tenuitvoerlegging van de externe 
activiteiten van de Unie, vanwege de 
onvoorspelbare aard van ontwikkelingen in 
de wereld en terugkerende internationale 
crisis en noodsituaties; onderstreept 
daarom de noodzaak om de kloof tussen 
haar doelstellingen op het gebied van het 
buitenlands beleid en de daarvoor 
beschikbare middelen te dichten, door te 
zorgen voor passende financiële 
hulpbronnen en mechanismen voor een 
doeltreffende flexibiliteit, teneinde de Unie 

79. herhaalt dat door het gebrek aan 
flexibiliteit en financiële middelen bij de 
tenuitvoerlegging van de externe 
activiteiten van de Unie, vanwege de 
onvoorspelbare aard van ontwikkelingen in 
de wereld en terugkerende internationale 
crisis en noodsituaties, een grondige 
herziening van de prioriteiten 
noodzakelijk is om de kloof tussen haar 
doelstellingen op het gebied van het 
buitenlands beleid en de daarvoor 
beschikbare middelen te dichten; 
benadrukt dat er behoefte is aan passende 
financiële hulpbronnen en mechanismen 
voor een doeltreffende flexibiliteit, 
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in staat te stellen te reageren op 
wereldwijde uitdagingen en onvoorziene 
ontwikkelingen; verzoekt nogmaals ervoor 
te zorgen dat de begrotingsgevolgen die 
nieuwe verantwoordelijkheden en taken die 
de Unie op zich neemt met zich 
meebrengen niet ten koste gaan van de 
reeds geprogrammeerde bedragen, om
eerdere prioriteiten niet in gevaar te 
brengen;

teneinde de Unie in staat te stellen te 
reageren op wereldwijde uitdagingen en 
onvoorziene ontwikkelingen; verzoekt 
nogmaals ervoor te zorgen dat de 
begrotingsgevolgen die nieuwe 
verantwoordelijkheden en taken die de 
Unie op zich neemt met zich meebrengen 
niet automatisch ten koste gaan van de 
reeds geprogrammeerde bedragen, met 
name indien er bezuinigingen mogelijk 
zijn met betrekking tot eerdere prioriteiten;

Or. en

Amendement 820
Reimer Böge, Ioannis Kasoulides namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 80

Ontwerpresolutie Amendement

80. wijst op de discrepantie tussen 
enerzijds de hoogte van de wereldwijde 
financiële steun die de Unie verleent en 
anderzijds de vaak beperkte invloed van de 
Unie bij onderhandelingen op dit gebied en 
benadrukt dat de politieke rol en invloed 
van de Unie in internationale instellingen 
en fora versterkt moeten worden;

80. wijst op de discrepantie tussen 
enerzijds de hoogte van de wereldwijde 
financiële steun die de Unie verleent en 
anderzijds de vaak beperkte invloed van de 
Unie bij onderhandelingen op dit gebied en 
benadrukt dat de politieke rol en invloed 
van de Unie in internationale instellingen 
en fora versterkt moeten worden; is van 
mening dat het plafond van de 
toekomstige rubriek “Europa als 
wereldspeler” afgestemd moet zijn op de 
huidige en toekomstige uitdagingen en op 
de grotere rol die de EU zou moeten 
spelen op het internationale toneel zoals 
beschreven in het Verdrag van Lissabon;

Or. en

Amendement 821
Marta Andreasen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 81

Ontwerpresolutie Amendement

81. wijst erop dat de EDEO zich nog in de 
"opbouwfase" bevindt; benadrukt dat 
overeenkomstig het besluit van de Raad 
van 20 juli 2010 "op 
begrotingsneutraliteit gerichte 
kosteneffectiviteit het beginsel [moet] zijn 
dat aan de oprichting van de EDEO ten 
grondslag ligt"1; benadrukt daarom dat 
deze nieuwe dienst ten volle gebruik moet 
maken van een grotere efficiency door het 
samenvoegen van hulpbronnen op het 
niveau van de Unie en te profiteren van 
synergieën met de lidstaten, om te laten 
zien dat de diplomatie van de Unie een 
werkelijke toegevoegde waarde biedt;

81. is van mening dat de EDEO overbodig 
is; stelt zich op het standpunt dat deze 
dienst al aangetoond heeft inefficiënt te 
zijn en roept op de EDEO op te heffen om 
een verdere verspilling van het geld van 
de belastingsbetalers te voorkomen;

Or. en

Amendement 822
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 81

Ontwerpresolutie Amendement

81. wijst erop dat de EDEO zich nog in de 
"opbouwfase" bevindt; benadrukt dat 
overeenkomstig het besluit van de Raad 
van 20 juli 2010 "op begrotingsneutraliteit 
gerichte kosteneffectiviteit het beginsel 
[moet] zijn dat aan de oprichting van de 
EDEO ten grondslag ligt"2; benadrukt 
daarom dat deze nieuwe dienst ten volle 
gebruik moet maken van een grotere 

81. wijst erop dat de EDEO zich nog in de 
"opbouwfase" bevindt; benadrukt dat 
overeenkomstig het besluit van de Raad 
van 20 juli 2010 "op begrotingsneutraliteit 
gerichte kosteneffectiviteit het beginsel 
[moet] zijn dat aan de oprichting van de 
EDEO ten grondslag ligt"3; benadrukt 
daarom dat deze nieuwe dienst ten volle 
gebruik moet maken van een grotere 

                                               
1 Besluit 11665/1/10 van de Raad van 20 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden.
2 Besluit 11665/1/10 van de Raad van 20 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden.
3 Besluit 11665/1/10 van de Raad van 20 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden.
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efficiency door het samenvoegen van 
hulpbronnen op het niveau van de Unie en 
te profiteren van synergieën met de 
lidstaten, om te laten zien dat de diplomatie 
van de Unie een werkelijke toegevoegde 
waarde biedt;

efficiency door het samenvoegen van 
hulpbronnen op het niveau van de Unie en 
te profiteren van synergieën met de 
lidstaten; deze grotere efficiëntie en 
synergieën moeten tot bezuinigingen op 
nationaal niveau leiden en moeten laten 
zien dat de diplomatie van de Unie een 
werkelijke toegevoegde waarde biedt;
benadrukt dat het noodzakelijk is om de 
EDEO van adequate financiële middelen 
te voorzien; wijst er met name op dat het 
beleid voor vredesopbouw, 
conflictpreventie en conflictbeheer in het 
huidige kader ondergefinancierd is;

Or. en

Amendement 823
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 81

Ontwerpresolutie Amendement

81. wijst erop dat de EDEO zich nog in de 
"opbouwfase" bevindt; benadrukt dat 
overeenkomstig het besluit van de Raad 
van 20 juli 2010 "op begrotingsneutraliteit 
gerichte kosteneffectiviteit het beginsel 
[moet] zijn dat aan de oprichting van de 
EDEO ten grondslag ligt"1; benadrukt 
daarom dat deze nieuwe dienst ten volle 
gebruik moet maken van een grotere 
efficiency door het samenvoegen van 
hulpbronnen op het niveau van de Unie en 
te profiteren van synergieën met de 
lidstaten, om te laten zien dat de diplomatie 
van de Unie een werkelijke toegevoegde 
waarde biedt;

81. wijst erop dat de EDEO zich nog in de 
"opbouwfase" bevindt; benadrukt dat 
overeenkomstig het besluit van de Raad 
van 20 juli 2010 "op begrotingsneutraliteit 
gerichte kosteneffectiviteit het beginsel 
[moet] zijn dat aan de oprichting van de 
EDEO ten grondslag ligt"2; benadrukt 
daarom dat deze nieuwe dienst ten volle 
gebruik moet maken van een grotere 
efficiency door het samenvoegen van 
hulpbronnen op het niveau van de Unie en 
te profiteren van synergieën met de 
lidstaten, om te laten zien dat de diplomatie 
van de Unie een werkelijke toegevoegde 
waarde biedt; benadrukt dat 
begrotingsneutraliteit in deze context 

                                               
1 Besluit 11665/1/10 van de Raad van 20 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden.
2 Besluit 11665/1/10 van de Raad van 20 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden.
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uitsluitend kan betekenen dat er rekening 
wordt gehouden met uitgaven op zowel 
EU- als nationaal niveau; roept de 
lidstaten derhalve op om de 
mogelijkheden die de nieuwe diplomatieke 
structuren op het niveau van de Unie 
bieden, volledig te benutten en om de 
kosten terug te dringen van diplomatieke 
structuren op nationaal niveau;

Or. en

Amendement 824
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 81

Ontwerpresolutie Amendement

81. wijst erop dat de EDEO zich nog in de 
"opbouwfase" bevindt; benadrukt dat 
overeenkomstig het besluit van de Raad 
van 20 juli 2010 "op begrotingsneutraliteit 
gerichte kosteneffectiviteit het beginsel 
[moet] zijn dat aan de oprichting van de 
EDEO ten grondslag ligt"1; benadrukt 
daarom dat deze nieuwe dienst ten volle 
gebruik moet maken van een grotere 
efficiency door het samenvoegen van 
hulpbronnen op het niveau van de Unie en 
te profiteren van synergieën met de 
lidstaten, om te laten zien dat de diplomatie 
van de Unie een werkelijke toegevoegde 
waarde biedt;

81. wijst erop dat de EDEO zich nog in de 
"opbouwfase" bevindt; benadrukt dat 
overeenkomstig het besluit van de Raad 
van 20 juli 2010 "op begrotingsneutraliteit 
gerichte kosteneffectiviteit het beginsel 
[moet] zijn dat aan de oprichting van de 
EDEO ten grondslag ligt"2; benadrukt 
daarom dat deze nieuwe dienst ten volle 
gebruik moet maken van een grotere 
efficiency door het samenvoegen van 
hulpbronnen op het niveau van de Unie en 
te profiteren van synergieën met de 
lidstaten, om te laten zien dat de diplomatie 
van de Unie een werkelijke toegevoegde 
waarde biedt; betreurt de dubbele 
werkzaamheden en, in sommige gevallen 
de tegenstrijdigheden en de daaruit 
voortvloeiende verspilling als gevolg van 
de vermenigvuldiging van slecht 
gecoördineerde nationale acties;

                                               
1 Besluit 11665/1/10 van de Raad van 20 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden.
2 Besluit 11665/1/10 van de Raad van 20 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden.
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Or. en

Amendement 825
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 81

Ontwerpresolutie Amendement

81. wijst erop dat de EDEO zich nog in de 
"opbouwfase" bevindt; benadrukt dat 
overeenkomstig het besluit van de Raad 
van 20 juli 2010 "op begrotingsneutraliteit 
gerichte kosteneffectiviteit het beginsel 
[moet] zijn dat aan de oprichting van de 
EDEO ten grondslag ligt"1; benadrukt 
daarom dat deze nieuwe dienst ten volle 
gebruik moet maken van een grotere 
efficiency door het samenvoegen van 
hulpbronnen op het niveau van de Unie en 
te profiteren van synergieën met de 
lidstaten, om te laten zien dat de diplomatie 
van de Unie een werkelijke toegevoegde 
waarde biedt;

81. wijst erop dat de EDEO zich nog in de 
"opbouwfase" bevindt; benadrukt dat 
overeenkomstig het besluit van de Raad 
van 20 juli 2010 "op begrotingsneutraliteit 
gerichte kosteneffectiviteit het beginsel 
[moet] zijn dat aan de oprichting van de 
EDEO ten grondslag ligt"2; benadrukt 
daarom dat deze nieuwe dienst ten volle 
gebruik moet maken van een grotere 
efficiency door het samenvoegen van 
hulpbronnen op het niveau van de Unie en 
te profiteren van synergieën met de 
lidstaten, om te laten zien dat de diplomatie 
van de Unie een werkelijke toegevoegde 
waarde biedt; benadrukt dat dubbele 
werkzaamheden voorkomen moeten 
worden en dat de EDEO tot bezuinigingen 
en besparingen op alle nationale 
begrotingen moet leiden;

Or. en

Amendement 826
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 81

                                               
1 Besluit 11665/1/10 van de Raad van 20 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden.
2 Besluit 11665/1/10 van de Raad van 20 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden.



AM\864090NL.doc 113/132 PE462.731v02-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

81. wijst erop dat de EDEO zich nog in de 
"opbouwfase" bevindt; benadrukt dat 
overeenkomstig het besluit van de Raad 
van 20 juli 2010 "op begrotingsneutraliteit 
gerichte kosteneffectiviteit het beginsel 
[moet] zijn dat aan de oprichting van de 
EDEO ten grondslag ligt"1; benadrukt 
daarom dat deze nieuwe dienst ten volle 
gebruik moet maken van een grotere 
efficiency door het samenvoegen van 
hulpbronnen op het niveau van de Unie en 
te profiteren van synergieën met de 
lidstaten, om te laten zien dat de 
diplomatie van de Unie een werkelijke 
toegevoegde waarde biedt;

81. wijst erop dat de EDEO zich nog in de 
"opbouwfase" bevindt; benadrukt dat 
overeenkomstig het besluit van de Raad 
van 20 juli 2010 "op begrotingsneutraliteit 
gerichte kosteneffectiviteit het beginsel 
[moet] zijn dat aan de oprichting van de 
EDEO ten grondslag ligt"2; benadrukt 
daarom dat deze nieuwe dienst ten volle 
gebruik moet maken van een grotere 
efficiency door het samenvoegen van 
hulpbronnen op het niveau van de Unie en 
te profiteren van synergieën met de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 827
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 81

Ontwerpresolutie Amendement

81. wijst erop dat de EDEO zich nog in de 
"opbouwfase" bevindt; benadrukt dat 
overeenkomstig het besluit van de Raad 
van 20 juli 2010 "op begrotingsneutraliteit 
gerichte kosteneffectiviteit het beginsel 
[moet] zijn dat aan de oprichting van de 
EDEO ten grondslag ligt"3; benadrukt 
daarom dat deze nieuwe dienst ten volle 
gebruik moet maken van een grotere 
efficiency door het samenvoegen van 
hulpbronnen op het niveau van de Unie en 

81. wijst erop dat de EDEO zich nog in de 
"opbouwfase" bevindt; benadrukt dat 
overeenkomstig het besluit van de Raad 
van 20 juli 2010 "op begrotingsneutraliteit 
gerichte kosteneffectiviteit het beginsel 
[moet] zijn dat aan de oprichting van de 
EDEO ten grondslag ligt"; benadrukt 
daarom dat deze nieuwe dienst ten volle 
gebruik moet maken van een grotere 
efficiency door het samenvoegen van 
hulpbronnen op het niveau van de Unie en 

                                               
1 Besluit 11665/1/10 van de Raad van 20 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden.
2 Besluit 11665/1/10 van de Raad van 20 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden.
3 Besluit 11665/1/10 van de Raad van 20 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden.
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te profiteren van synergieën met de 
lidstaten, om te laten zien dat de 
diplomatie van de Unie een werkelijke 
toegevoegde waarde biedt;

te profiteren van synergieën met de 
lidstaten;

Or. pt

Amendement 828
Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 81

Ontwerpresolutie Amendement

81. wijst erop dat de EDEO zich nog in de 
"opbouwfase" bevindt; benadrukt dat 
overeenkomstig het besluit van de Raad 
van 20 juli 2010 "op begrotingsneutraliteit 
gerichte kosteneffectiviteit het beginsel 
[moet] zijn dat aan de oprichting van de 
EDEO ten grondslag ligt"1; benadrukt 
daarom dat deze nieuwe dienst ten volle 
gebruik moet maken van een grotere 
efficiency door het samenvoegen van 
hulpbronnen op het niveau van de Unie en 
te profiteren van synergieën met de 
lidstaten, om te laten zien dat de diplomatie 
van de Unie een werkelijke toegevoegde 
waarde biedt;

81. wijst erop dat de EDEO zich nog in de 
"opbouwfase" bevindt; benadrukt dat 
overeenkomstig het besluit van de Raad 
van 20 juli 2010 "op begrotingsneutraliteit 
gerichte kosteneffectiviteit het beginsel 
[moet] zijn dat aan de oprichting van de 
EDEO ten grondslag ligt"2; benadrukt 
daarom dat deze nieuwe dienst ten volle 
gebruik moet maken van een grotere 
efficiency door het samenvoegen van 
hulpbronnen op het niveau van de Unie en 
te profiteren van synergieën met de 
lidstaten, om te laten zien dat de diplomatie 
van de Unie een werkelijke toegevoegde 
waarde biedt die ook aan de 
ondernemingen en burgers ten goede 
komt;

Or. en

Amendement 829
Barbara Matera

                                               
1 Besluit 11665/1/10 van de Raad van 20 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden.
2 Besluit 11665/1/10 van de Raad van 20 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden.
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 81 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

81 bis. herinnert eraan dat in het kader 
van de toenemende coherentie van het 
externe optreden van de EU de 
samenwerking tussen de Commissie, de 
EDEO en de EIB met betrekking tot het 
beleid en de strategie, geïntensiveerd dient 
te worden;

Or. en

Amendement 830
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 81 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

81 ter. is van mening dat de EDEO over 
voldoende financiële middelen moet 
beschikken om de EU in staat te stellen 
aan haar doelstellingen en rol als 
wereldspeler te voldoen; dat de EU de 
verantwoordelijkheid heeft een bijdrage 
aan de internationale betrekkingen te 
leveren door een adequate politieke 
invloed uit te oefenen; en dat de Unie het 
risico op een internationale 
marginalisatie loopt indien zij zich in het 
buitenland niet sterk genoeg maakt voor 
haar belangen en waarden en haar 
buitenlands beleid ondergefinancierd 
blijft;

Or. en

Amendement 831
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 81 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

81 quater. herinnert eraan dat de EU op 
internationaal niveau meer gewicht in de 
schaal legt dan de som van haar 
individuele lidstaten; roept de lidstaten op 
voor een betere coördinatie en 
samenwerking met de Europese 
Commissie en de EDEO zorg te dragen 
teneinde een mogelijke of bestaande 
overlap, inconsequenties en incoherenties 
te voorkomen;

Or. en

Amendement 832
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82

Ontwerpresolutie Amendement

82. herinnert eraan dat de deadline van 
2015 voor het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) en het 
gemeenschappelijk streefcijfer van 0,7% 
van het bruto nationaal inkomen (BNI) 
voor officiële ontwikkelingshulp binnen 
het volgende meerjarig financieel kader 
valt; benadrukt daarom dat een passend 
algemeen niveau van 
ontwikkelingssamenwerking en 
financiering vereist is om de Unie in staat 
te stellen haar verplichtingen op dit 
gebied na te komen;

Schrappen

Or. en



AM\864090NL.doc 117/132 PE462.731v02-00

NL

Amendement 833
Charles Goerens, Louis Michel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82

Ontwerpresolutie Amendement

82. herinnert eraan dat de deadline van 
2015 voor het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) en het 
gemeenschappelijk streefcijfer van 0,7% 
van het bruto nationaal inkomen (BNI) 
voor officiële ontwikkelingshulp binnen 
het volgende meerjarig financieel kader 
valt; benadrukt daarom dat een passend 
algemeen niveau van 
ontwikkelingssamenwerking en 
financiering vereist is om de Unie in staat 
te stellen haar verplichtingen op dit 
gebied na te komen;

82. betreurt dat een aantal lidstaten op dit 
moment hun begrotingen voor 
ontwikkelingshulp inkrimpen ondanks 
hun toezegging om 0,7% van het bruto 
nationaal inkomen (BNI) hieraan te 
besteden zoals voorzien in de Europese 
consensus inzake ontwikkeling;

Or. en

Amendement 834
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82

Ontwerpresolutie Amendement

82. herinnert eraan dat de deadline van 
2015 voor het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) en het 
gemeenschappelijk streefcijfer van 0,7% 
van het bruto nationaal inkomen (BNI) 
voor officiële ontwikkelingshulp binnen 
het volgende meerjarig financieel kader 
valt; benadrukt daarom dat een passend
algemeen niveau van 
ontwikkelingssamenwerking en 
financiering vereist is om de Unie in staat 
te stellen haar verplichtingen op dit gebied 

82. herinnert eraan dat de deadline van 
2015 voor het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) en het 
gemeenschappelijk streefcijfer van 0,7% 
van het bruto nationaal inkomen (BNI) 
voor officiële ontwikkelingshulp binnen 
het volgende meerjarig financieel kader 
valt; benadrukt daarom dat een hoger
algemeen niveau van 
ontwikkelingssamenwerking en 
financiering vereist is om de Unie in staat 
te stellen haar verplichtingen op dit gebied 
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na te komen; na te komen; onderstreept het belang 
hiervan met betrekking tot de externe 
dimensie van de veiligheidsstrategie van 
de EU en dringt er bij de lidstaten op aan 
onverwijld actie te ondernemen om hun 
streefcijfers op het gebied van de officiële 
ontwikkelingshulp te realiseren en hun 
toezeggingen op ontwikkelingsgebied 
gestand te doen; wijst er echter op dat dit 
minimumambities zijn en dat er, zelfs 
indien alle streefcijfers worden gehaald, 
nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid 
financiële middelen nodig is om de 
armoede te bestrijden en de gezondheids-
en onderwijsstandaard te verbeteren voor 
de arme bevolkingsgroepen op deze 
wereld;

Or. en

Amendement 835
Anne E. Jensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82

Ontwerpresolutie Amendement

82. herinnert eraan dat de deadline van 
2015 voor het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) en het 
gemeenschappelijk streefcijfer van 0,7% 
van het bruto nationaal inkomen (BNI) 
voor officiële ontwikkelingshulp binnen 
het volgende meerjarig financieel kader 
valt; benadrukt daarom dat een passend 
algemeen niveau van 
ontwikkelingssamenwerking en 
financiering vereist is om de Unie in staat 
te stellen haar verplichtingen op dit gebied 
na te komen;

82. herinnert eraan dat de deadline van 
2015 voor het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) en het 
gemeenschappelijk streefcijfer van 0,7% 
van het bruto nationaal inkomen (BNI) 
voor officiële ontwikkelingshulp binnen 
het volgende meerjarig financieel kader 
valt; benadrukt daarom dat een passend 
algemeen niveau van 
ontwikkelingssamenwerking en 
financiering vereist is om de Unie in staat 
te stellen haar verplichtingen op dit gebied 
na te komen; onderstreept in dit verband 
dat er een gecoördineerde inspanning 
nodig is om te waarborgen dat de 
Europese ontwikkelingsfinanciering op 
een op integratie gerichte wijze wordt 
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besteed, waarbij de meest 
gemarginaliseerde en uitgesloten groepen 
van de bevolking worden bereikt, met 
inbegrip van personen met een handicap 
in overeenstemming met het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap en de Europese strategie inzake 
handicaps 2010-2020;

Or. en

Amendement 836
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82

Ontwerpresolutie Amendement

82. herinnert eraan dat de deadline van 
2015 voor het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) en het 
gemeenschappelijk streefcijfer van 0,7% 
van het bruto nationaal inkomen (BNI) 
voor officiële ontwikkelingshulp binnen 
het volgende meerjarig financieel kader 
valt; benadrukt daarom dat een passend 
algemeen niveau van 
ontwikkelingssamenwerking en 
financiering vereist is om de Unie in staat 
te stellen haar verplichtingen op dit gebied 
na te komen;

82. herinnert eraan dat de deadline van 
2015 voor het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) en het 
gemeenschappelijk streefcijfer van 0,7% 
van het bruto nationaal inkomen (BNI) 
voor officiële ontwikkelingshulp, die tot 
dusver niet zijn verwezenlijkt, binnen het 
volgende meerjarig financieel kader valt; 
benadrukt daarom dat een passend 
algemeen niveau van 
ontwikkelingssamenwerking en 
financiering vereist is om de Unie in staat 
te stellen haar verplichtingen op dit gebied 
na te komen;

Or. de

Amendement 837
Reimer Böge namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82
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Ontwerpresolutie Amendement

82. herinnert eraan dat de deadline van 
2015 voor het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) en het 
gemeenschappelijk streefcijfer van 0,7% 
van het bruto nationaal inkomen (BNI) 
voor officiële ontwikkelingshulp binnen 
het volgende meerjarig financieel kader 
valt; benadrukt daarom dat een passend 
algemeen niveau van 
ontwikkelingssamenwerking en 
financiering vereist is om de Unie in staat 
te stellen haar verplichtingen op dit gebied 
na te komen;

82. herinnert eraan dat de deadline van 
2015 voor het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) en het 
gemeenschappelijk streefcijfer van 0,7% 
van het bruto nationaal inkomen (BNI) 
voor officiële ontwikkelingshulp binnen 
het volgende meerjarig financieel kader 
valt; benadrukt daarom dat een passend 
algemeen niveau van 
ontwikkelingssamenwerking en 
financiering vereist is om de Unie in staat 
te stellen haar verplichtingen op dit gebied 
na te komen; benadrukt de noodzaak om 
het juiste evenwicht te bewerkstelligen 
tussen directe begrotingssteun enerzijds 
en de financiering van duurzame 
projecten anderzijds;

Or. en

Amendement 838
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82

Ontwerpresolutie Amendement

82. herinnert eraan dat de deadline van 
2015 voor het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) en het 
gemeenschappelijk streefcijfer van 0,7% 
van het bruto nationaal inkomen (BNI) 
voor officiële ontwikkelingshulp binnen 
het volgende meerjarig financieel kader 
valt; benadrukt daarom dat een passend 
algemeen niveau van 
ontwikkelingssamenwerking en 
financiering vereist is om de Unie in staat 
te stellen haar verplichtingen op dit gebied 
na te komen;

82. herinnert eraan dat de deadline van 
2015 voor het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) en het 
gemeenschappelijk streefcijfer van 0,7% 
van het bruto nationaal inkomen (BNI) 
voor officiële ontwikkelingshulp binnen 
het volgende meerjarig financieel kader 
valt; benadrukt daarom dat een passend 
algemeen niveau van 
ontwikkelingssamenwerking en 
financiering vereist is om de Unie in staat 
te stellen haar verplichtingen op dit gebied 
na te komen, met inbegrip van de 
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financiële vastleggingen in het kader van 
het akkoord van Kopenhagen;

Or. en

Amendement 839
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82

Ontwerpresolutie Amendement

82. herinnert eraan dat de deadline van 
2015 voor het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) en het 
gemeenschappelijk streefcijfer van 0,7% 
van het bruto nationaal inkomen (BNI) 
voor officiële ontwikkelingshulp binnen 
het volgende meerjarig financieel kader 
valt; benadrukt daarom dat een passend 
algemeen niveau van 
ontwikkelingssamenwerking en 
financiering vereist is om de Unie in staat 
te stellen haar verplichtingen op dit gebied 
na te komen;

82. herinnert eraan dat de deadline van 
2015 voor het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) en het 
gemeenschappelijk streefcijfer van 0,7% 
van het bruto nationaal inkomen (BNI) 
voor officiële ontwikkelingshulp binnen 
het volgende meerjarig financieel kader 
valt; benadrukt daarom dat een passend 
algemeen niveau van 
ontwikkelingssamenwerking en 
financiering vereist is om de Unie en haar 
lidstaten in staat te stellen hun
verplichtingen op dit gebied na te komen;

Or. en

Amendement 840
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82

Ontwerpresolutie Amendement

82. herinnert eraan dat de deadline van 
2015 voor het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) en het 
gemeenschappelijk streefcijfer van 0,7% 
van het bruto nationaal inkomen (BNI) 

82. herinnert eraan dat de deadline van 
2015 voor het verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) en het 
gemeenschappelijk streefcijfer van 0,7% 
van het bruto nationaal inkomen (BNI) 
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voor officiële ontwikkelingshulp binnen 
het volgende meerjarig financieel kader 
valt; benadrukt daarom dat een passend 
algemeen niveau van 
ontwikkelingssamenwerking en 
financiering vereist is om de Unie in staat 
te stellen haar verplichtingen op dit gebied 
na te komen;

voor officiële ontwikkelingshulp binnen 
het volgende meerjarig financieel kader 
valt; benadrukt daarom dat een passend 
algemeen niveau van 
ontwikkelingssamenwerking en 
financiering vereist is om de Unie in staat 
te stellen haar verplichtingen op dit gebied 
na te komen; benadrukt tegelijkertijd dat 
het terugdringen van ongelijkheden op 
gezondheidsgebied een cruciaal element 
vormt om de gezondheid te verbeteren van 
achterstandsgroepen en groepen die 
moeilijk te bereiken zijn;

Or. en

Amendement 841
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

82 bis. verbaast zich erover dat de Unie er 
niet voortdurend naar streeft om de 
economische en politieke gevolgen van de 
hulp die ze aan ontwikkelingslanden 
verstrekt, systematisch te evalueren en de 
resultaten te vergelijken met die in de 
opkomende landen;

Or. fr

Amendement 842
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

82 ter. acht het van belang dat de 
ontwikkelingshulp die door de EU wordt 
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verstrekt in de begunstigde landen een 
duurzame ontwikkeling bevordert; 
benadrukt dat er criteria opgesteld en 
beoordelingen uitgevoerd moeten worden 
met het oog op het verwezenlijken van 
deze doelstelling;

Or. en

Amendement 843
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

82 quater. is van mening dat de Europese 
Commissie/de EDEO een proces in gang 
moeten zetten om niet alleen n de 
effectiviteit van de ontwikkelingshulp die 
uit de EU afkomstig is, te vergroten, maar 
ook de synergieën tussen de Europese en 
nationale ontwikkelingshulp te 
verbeteren; is daarnaast van mening dat 
de EDEO de effectiviteit en zichtbaarheid 
van de inspanningen van de EU zal 
vergroten bij het terugdringen van de 
armoede en dat deze dienst de benutting 
van de financiering in de begunstigde 
landen zal bevorderen;

Or. en

Amendement 844
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

82 quinquies. benadrukt dat in het MFK 
onder andere aandacht aan de volgende 
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kwesties moet worden besteed: het 
verwezenlijken van de MDG’s, de 
klimaatverandering, het stoppen van de 
achteruitgang van de biodiversiteit en van 
de overconsumptie van hulpbronnen; 
benadrukt met name dat in het volgende 
MFK de beleidssamenhang ondersteund 
moet worden, d.w.z. dat er gewaarborgd 
wordt dat het beleid en de uitgaven van de 
EU op het gebied van de landbouw, 
visserij, handel en energie niet direct 
strijdig zijn met de doelstellingen van het 
ontwikkelingsbeleid;

Or. en

Amendement 845
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

82 sexies. roept de 
inspanningsverplichtingen van de 
overeenkomst van Cancun in herinnering 
om in te spelen op de behoeften van 
ontwikkelingslanden bij het bestrijden van 
de klimaatverandering en benadrukt dat 
dit aanvullende inspanningen betreft 
naast de toezeggingen die in het kader van 
de MDG’s zijn gedaan;

Or. en

Amendement 846
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

82 septies. dringt derhalve aan op een 
reële verhoging van de openbare 
ontwikkelingshulp volgens het 
stappenplan voor het bereiken van 0,7 % 
en benadrukt dat deze middelen niet 
mogen worden gebruikt voor andere 
buitenlandse beleidsbelangen van de EU 
die niet in overeenstemming zijn met de 
doelen van het ontwikkelingsbeleid; 
benadrukt dat financiële middelen voor 
het tegengaan van de klimaatverandering 
in partnerlanden aanvullend op de 
verplichtingen ten aanzien van openbare 
ontwikkelingshulp beschikbaar moeten 
worden gesteld en niet tot een feitelijke 
vermindering van de 
ontwikkelingsfinanciering, met name op 
het gebied van de bestrijding van armoede 
en honger, mogen leiden;

Or. de

Amendement 847
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

82 octies. wijst erop dat de bestrijding van 
wereldwijde armoede en honger algemene 
doelstellingen zijn en innoverende, 
aanvullende financieringsinstrumenten, 
zoals een belasting op financiële 
transacties, noodzakelijk zijn om een 
geloofwaardige aanpak ter 
verwezenlijking van deze doelstellingen te 
ontwikkelen; is ervan overtuigd dat 
openbare ontwikkelingshulp toegespitst 
moet zijn op het behoud en de verbetering 
van globale openbare goederen die voor 
het merendeel van de burgers belangrijk 
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zijn, en dat deze uitsluitend door 
collectief, multilateraal optreden kan 
worden gerealiseerd en nauwelijks door 
afzonderlijke landen en actoren kan 
worden gewaarborgd;

Or. de

Amendement 848
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

82 nonies. wijst erop dat de EU in het 
akkoord van Kopenhagen heeft toegezegd 
om aan ontwikkelingslanden “nieuwe en 
aanvullende” middelen voor de 
bestrijding van en aanpassing aan de 
klimaatverandering beschikbaar te stellen 
en dat de Europese Unie, waaronder de 
lidstaten en de Commissie, voor de 
periode 2010-2012 in totaal 7,2 miljard 
euro zullen bijdragen als 
opstartfinanciering; onderstreept dat de 
middelen die beschikbaar worden gesteld 
inderdaad “nieuw en aanvullend” zijn, 
hetgeen betekent dat het extra steun 
betreft naast de bestaande toezeggingen 
voor ontwikkelingssteun (dus naast de 
VN-afspraken dat de geïndustrialiseerde 
landen 0,7% van hun BNI aan 
ontwikkelingshulp moeten toewijzen); 
stelt derhalve voor om een afzonderlijke 
begrotingslijn voor deze middelen te 
creëren; benadrukt daarnaast dat 
toekomstige financiële toezeggingen die 
bedoeld zijn om ontwikkelingslanden te 
ondersteunen bij het bestrijden van de 
klimaatverandering dan wel bij het 
aanpassen aan de effecten van die 
klimaatverandering, eveneens aanvullend 
van aard moeten zijn, waarbij er tussen de 
twee beleidsterreinen sprake moet zijn van 
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een adequaat coherentieniveau;

Or. en

Amendement 849
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson, namens de 
ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

82 decies. wijst erop dat het grootste 
gedeelte van de toekomstige toename in de 
uitstoot van de mondiale koolstofemissies 
naar verwachting door 
ontwikkelingslanden veroorzaakt zal 
worden; benadrukt dat het een van de 
voornaamste prioriteiten van de Europese 
ontwikkelingshulp moet zijn om te 
waarborgen dat iedereen toegang heeft tot 
schone energie;

Or. en

Amendement 850
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

82 undecies. verzoekt een aanzienlijke 
verhoging van het plafond van rubriek 4, 
met name voor het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI), 
gezien het feit dat er nog heel veel werk 
verzet moet worden ook al is er de 
afgelopen zeven jaar enige vooruitgang 
geboekt bij het terugdringen van de 
armoede; wijst er tevens op dat sommige 
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DCI-middelen opnieuw zijn toegewezen 
aan activiteiten die geen verband houden 
met officiële ontwikkelingshulp;

Or. en

Amendement 851
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 83

Ontwerpresolutie Amendement

83. vraagt daarom nogmaals het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) in de 
begroting onder te brengen; benadrukt 
evenwel dat de opname van het EOF in de 
EU-begroting niet mag leiden tot een 
vermindering van de totale uitgaven voor 
ontwikkeling en de voorspelbaarheid moet 
waarborgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 852
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 83

Ontwerpresolutie Amendement

83. vraagt daarom nogmaals het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) in de begroting 
onder te brengen; benadrukt evenwel dat 
de opname van het EOF in de 
EU-begroting niet mag leiden tot een 
vermindering van de totale uitgaven voor 
ontwikkeling en de voorspelbaarheid moet 
waarborgen;

83. twijfelt aan de noodzaak om het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) in de 
begroting onder te brengen;

Or. en
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Amendement 853
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias, namens de 
ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 83

Ontwerpresolutie Amendement

83. vraagt daarom nogmaals het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) in de begroting 
onder te brengen; benadrukt evenwel dat 
de opname van het EOF in de 
EU-begroting niet mag leiden tot een 
vermindering van de totale uitgaven voor 
ontwikkeling en de voorspelbaarheid moet 
waarborgen;

83. vraagt daarom nogmaals het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) in de begroting 
onder te brengen; benadrukt evenwel dat 
de opname van het EOF in de 
EU-begroting moet leiden tot een 
verhoging van de totale EU-begroting met 
het bedrag dat oorspronkelijk is voorzien 
voor de financiering van het EOF;

Or. en

Amendement 854
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 83

Ontwerpresolutie Amendement

83. vraagt daarom nogmaals het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) in de begroting 
onder te brengen; benadrukt evenwel dat 
de opname van het EOF in de EU-
begroting niet mag leiden tot een 
vermindering van de totale uitgaven voor 
ontwikkeling en de voorspelbaarheid moet 
waarborgen;

83. vraagt daarom nogmaals het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) in de begroting 
onder te brengen, omdat dat de 
samenhang en transparantie zal 
vergroten; benadrukt evenwel dat de 
opname van het EOF in de EU-begroting 
niet mag leiden tot een vermindering van 
de totale uitgaven voor ontwikkeling en de 
voorspelbaarheid moet waarborgen;

Or. fi

Amendement 855
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 83

Ontwerpresolutie Amendement

83. vraagt daarom nogmaals het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) in de begroting 
onder te brengen; benadrukt evenwel dat 
de opname van het EOF in de 
EU-begroting niet mag leiden tot een 
vermindering van de totale uitgaven voor 
ontwikkeling en de voorspelbaarheid moet 
waarborgen;

83. vraagt daarom nogmaals het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) in de begroting 
onder te brengen; benadrukt evenwel dat 
de opname van het EOF in de 
EU-begroting niet mag leiden tot een 
vermindering van de totale voor 
ontwikkeling uitgaven tot dusver die niet 
uit het EOF afkomstig waren, en de 
voorspelbaarheid moet waarborgen;

Or. de

Amendement 856
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 83

Ontwerpresolutie Amendement

83. vraagt daarom nogmaals het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) in de begroting 
onder te brengen; benadrukt evenwel dat 
de opname van het EOF in de 
EU-begroting niet mag leiden tot een 
vermindering van de totale uitgaven voor 
ontwikkeling en de voorspelbaarheid moet 
waarborgen;

83. vraagt daarom nogmaals het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) in de begroting 
onder te brengen; benadrukt evenwel dat 
de opname van het EOF in de 
EU-begroting niet mag leiden tot een 
vermindering van de totale uitgaven voor 
ontwikkeling en de voorspelbaarheid moet 
waarborgen, evenals de raadpleging van 
de begunstigde landen;

Or. en

Amendement 857
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 83 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

83 bis. benadrukt dat de aandacht van het 
EOF met name uit moet gaan naar de 
beleidssamenhang, het bevorderen van 
beste praktijken en een betere coördinatie 
van donoren met het oog op de 
ontwikkelingsprogramma’s van de 
lidstaten en de activiteiten van de bredere 
internationale gemeenschap teneinde een 
concrete toegevoegde waarde te kunnen 
waarborgen;

Or. en

Amendement 858
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 83 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

83 ter. wijst erop dat eventuele
toekomstige voorstellen voor verhogingen 
van de EOF-begroting geen automatisch 
karakter mogen hebben en onderworpen 
moeten zijn aan een onafhankelijke 
effectbeoordeling van de uitgaven;

Or. en

Amendement 859
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 83 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

83 ter. wijst op de noodzaak van de 
tenuitvoerlegging van de Verklaring van 
Parijs met het oog op de doeltreffendheid 
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van ontwikkelingsfinanciering en 
verwacht een grote transparantie bij 
betalingen op het gebied van 
ontwikkelingsbeleid; stelt voor om deze 
betalingen openbaar te maken en een 
onafhankelijk controle- en 
evaluatiesysteem in te voeren, niet alleen 
in partnerlanden maar met name voor de 
EU;

Or. de

Amendement 860
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 83 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

83 quinquies. wijst erop dat het hoogste 
percentage van de armste mensen in de 
wereld, in opkomende economieën woont; 
dringt er echter op aan, teneinde de 
betreffende regeringen aan te sporen om 
op hun grondgebied de armoede 
effectiever te bestrijden, om geleidelijk 
alternatieve regelingen in te voeren voor 
de ontwikkelingssamenwerking met deze 
landen, bijvoorbeeld op basis van 
medefinanciering;

Or. en


