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Resolutie van het Europees Parlement over de tenuitvoerlegging van de EU-strategie voor 
het Donaugebied

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 192 en artikel 265, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU),

– gezien de vragen voor mondelinge beantwoording aan de Commissie over de 
tenuitvoerlegging van de EU-strategie voor de Donauregio (O-00014/2011 en 
O-00029/2011),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 januari 2010 over een Europese strategie voor het 
Donaugebied1,

– gezien de Mededeling van de Commissie van 8 december 2010 over de strategie van de 
Europese Unie voor de Donau-regio (COM(2010)715) en haar actieplan (SEC(2010)1489),

– gezien de EU-strategie voor het Oostzeegebied (COM(2009)248),

– gezien de bijeenkomst van de Europese Raad van 18 en 19 juni 2009, waarop de Commissie 
is verzocht uiterlijk in 2010 een Europese strategie voor het Donaugebied te formuleren,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 maart 2009 over het Groenboek territoriale 
cohesie en stand van de discussie over de toekomstige hervorming van het cohesiebeleid2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 oktober 2006 over het bevorderen van de 
binnenvaart: NAIADES, een geïntegreerd Europees actieplan voor de binnenvaart3,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van oktober 2009 over "Een EU-strategie 
voor het Donaugebied",

– gezien het advies van het Comité van de Regio's "Witboek van het Comité van de Regio's 
over multilevel governance" (CdR 89/2009),

– gezien de adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van 
de Commissie over "Macroregionale samenwerking – Uitbreiding van de Oostzeestrategie 
naar andere macroregio's in Europa" (ECO/251),

– gezien het werkprogramma van de Raad, dat is opgesteld door het Spaanse, Belgische en 
Hongaarse voorzitterschap,

– gezien op de conventies van Espoo, Aarhus en Bern inzake milieubescherming,

– gezien de kaderrichtlijn water en het verdrag van Helsinki,

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0008.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0163.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0461.
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– gezien het Verdrag van Belgrado tot regulering van de scheepvaart op de Donau,

– gelet op artikel 115, lid 5, artikel 110, lid 2, en 110, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat in het Verdrag van Lissabon territoriale samenhang wordt aangemerkt als 
doelstelling van de Europese Unie (artikel 3 van het VEU),

B. overwegende dat macroregionale strategieën beogen de beschikbare middelen beter te 
gebruiken om territoriale-ontwikkelingsvraagstukken aan te pakken en gezamenlijke 
antwoorden op gemeenschappelijke uitdagingen te vinden,

C. overwegende dat een geïntegreerde aanpak ter wille van de doeltreffendheid van het 
regionaal beleid moet worden ondersteund en ontwikkeld, en dat er ook strategieën voor 
macroregio's moeten worden ontworpen die op de hele Europese Unie van toepassing zijn,

D. overwegende dat de Oostzeestrategie al een model biedt voor het coördineren van het EU-
beleid en de financiering in geopolitieke territoriale eenheden (macroregio's) die aan de hand 
van specifieke criteria worden gedefinieerd,

E. overwegende dat het Donaugebied, waarin 14 Europese landen liggen die al dan niet lid van 
de EU zijn (Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, de Tsjechische Republiek, Slovenië, 
Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Servië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, 
Moldavië en Oekraïne) en waar 115 miljoen mensen leven, een gebied is waar grotere 
synergieën tussen diverse beleidsmaatregelen van de EU – op het gebied van cohesie, 
vervoer, economie, energie, milieu, cultuur, onderwijs, landbouw, visserij, uitbreiding en 
nabuurschap – kunnen worden gerealiseerd,

F. overwegende dat in de EU-strategie voor het Donaugebied daarom economische, 
ecologische, sociale en culturele elementen met elkaar moeten worden verbonden en moeten 
worden gecoördineerd,

G. overwegende dat deze strategie een belangrijke bijdrage moet leveren aan de verbetering van 
multi-level governance en de betrokkenheid van partners, organisaties en ngo's die in het 
Donaugebied werkzaam zijn, en overwegende dat deze strategie zou leiden tot welvaart, 
duurzame ontwikkeling, de schepping van arbeidsplaatsen en veiligheid in deze regio,

H. overwegende dat de Donauregio een belangrijke historische poort is voor het verenigen van 
West- en Oost-Europa,

I. overwegende dat de Donau na de opeenvolgende uitbreidingen praktisch een 
binnenscheepvaartroute van de Europese Unie is geworden, en dat het Donaugebied er in 
belangrijke mate toe kan bijdragen de veranderingen sinds die uitbreiding weer te geven,

J. overwegende dat het Donaugebied een macroregio met onderlinge verbindingen en 
heterogene economische capaciteiten vormt,

K. overwegende dat de economische ontwikkeling van het Donaugebied tot een aanzienlijke 
toename van de economische welvaart van deze macroregio zal leiden en de 
werkgelegenheid zal stimuleren,
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L. overwegende dat het beschouwen van de Donauregio als één macroregio ertoe zou bijdragen 
de regionale verschillen in economische prestaties weg te werken en een geïntegreerde 
ontwikkeling zou bevorderen,

M. overwegende dat de Donau-delta en Budapest, inclusief de oevers van de Donau, sinds 1991 
UNESCO-werelderfgoed zijn en dat er in het Donaugebied diverse speciale 
beschermingszones en speciale instandhoudingszones in het kader van Natura 2000 zijn; 
overwegende dat de Donau en de Donaudelta een uniek en kwetsbaar ecosysteem hebben, 
waar zeldzame plantensoorten gedijen die in gevaar worden gebracht door de vervuiling,

1. is verheugd over de goedkeuring door de Commissie van de strategie voor de Donauregio en 
steunt het begeleidende actieplan, dat steunt op vier pijlers (het verbinden van de 
Donauregio, het beschermen van het milieu, het tot stand brengen van welvaart en het 
versterken van de Donauregio) en voldoet aan de noodzaak van verbetering van mobiliteit, 
energiezekerheid, milieubescherming, sociaal-economische ontwikkeling, culturele 
uitwisseling, veiligheid en burgerbescherming in de Donauregio;

2. brengt in herinnering dat het Europees Parlement al sinds 2008 op deze strategie aandringt en 
verzoekt het Hongaarse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en de Europese 
Raad vóór de Europese Raad van juni goedkeuring aan de EU-strategie voor de Donauregio 
te hechten en zo spoedig mogelijk met de tenuitvoerlegging ervan te beginnen;

3. is in het bijzonder verheugd over het feit dat de strategie het resultaat is van breed overleg 
met betrokken partijen, inclusief nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten, alsmede de 
universitaire wereld en het bedrijfsleven en ngo's, en onderstreept dat dit een belangrijke 
factor voor het succes van de strategie is; dringt in dit verband aan op de oprichting van een 
forum van het maatschappelijk middenveld in de regio, met publieke en private actoren, 
hetgeen hen in staat zal stellen een rol te spelen bij de ontwikkeling van macroregionale 
strategieën;

4. is van mening dat de territoriale dimensie van de strategie zal leiden tot de concrete 
ontwikkeling van het begrip "territoriale cohesie", dat door het Verdrag van Lissabon op één 
lijn wordt gesteld met economische en sociale cohesie, en verzoekt de Commissie in deze 
context na 2013 een actieve dialoog aan te gaan over de rol en het effect van het 
macroregionale beleid van de EU;

5. onderstreept dat de voornaamste toegevoegde waarde van macroregionale strategieën op het 
niveau van de EU gelegen is in multi-level samenwerking, coördinatie en betere strategische 
investeringen met gebruikmaking van de bestaande financiering, en niet in de toewijzing van 
aanvullende middelen; onderstreept de conclusies van het Zweedse voorzitterschap met 
betrekking tot geen nieuwe instellingen, geen nieuwe wetgeving en geen nieuwe budgetten;

6. spoort de lidstaten en de regio's ertoe aan om de voor 2007-2013 beschikbare 
structuurfondsensubsidies aan te wenden ter maximale ondersteuning van de strategie, in het 
bijzonder ter bevordering van nieuwe werkgelegenheid en economische groei in de gebieden 
die het meest zijn getroffen door de economische crisis, en pleit er tegelijkertijd voor om – 
waar dat gerechtvaardigd is – nog tijdens de lopende programmeringsperiode wijzigingen 
aan te brengen in de operationele programma's; benadrukt dat het benutten van de bijzondere 
kenmerken van de regio zou kunnen leiden tot een veel effectiever gebruik van de 
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structuurfondsen en het creëren van toegevoegde waarde op regionaal niveau; benadrukt dat 
voor de financiering van macroregionale projecten ook niet-bestede kredieten aangewend 
zouden kunnen worden;

7. is van oordeel dat de uitbreiding van de Europese Unie en grote transnationale uitdagingen 
zoals de economische crisis, milieugevaren, duurzaam vervoer, koppeling van energienetten, 
duurzaam gebruik van hulpbronnen en milieuvriendelijk gebruik van watervoorraden, laten 
zien dat afzonderlijke staten steeds meer van elkaar afhankelijk zijn, dat sectoraal denken niet 
langer volstaat en dat de vorming van macroregio's in dit licht bezien nieuwe, doeltreffender 
perspectieven voor samenwerking opent door te kiezen voor een geïntegreerde, 
gecoördineerde aanpak van duurzame ontwikkeling op een breder regionaal niveau en voor 
een efficiënter gebruik van de immense ontwikkelingsmogelijkheden van het Donaugebied, 
en preventie van natuurrampen;

8. beklemtoont in dit verband dat deze strategie in de lijn moet liggen van de doelstelling 
territoriale samenwerking van het cohesiebeleid (Doelstelling 3) en gebaseerd moet zijn op 
een geïntegreerde, gebiedsoverschrijdende en territoriale aanpak, die streeft naar een betere 
coördinatie van het beleid tussen de verschillende bestuursniveaus op een gegeven 
grondgebied, met de nadruk op relevante kwesties;

9. onderstreept dat de Donaustrategie aansluit bij de doelstellingen van EU 2020, en conform is 
met de Europese ontwikkelingstrends en de toegewijdheid van de EU aan slimme, duurzame 
en inclusieve groei;

10. wijst op het interactieve en eenmakende karakter van de strategie en is ervan overtuigd dat 
deze Donaustrategie, mits zij door een krachtige politieke inzet van de lidstaten alsook de 
regionale en plaatselijke autoriteiten ondersteund wordt, een belangrijke bijdrage kan leveren 
aan het wegwerken van de breuklijnen uit het verleden in Europa en dus aan het 
verwezenlijken van de visie van EU-integratie en het algemeen welslagen en de 
doeltreffendheid van de Europese herstelstrategie na de recente jaren van economische en 
financiële crisis en nieuwe impulsen zal geven voor duurzame groei op regionaal, nationaal 
en Europees niveau, niet alleen binnen de grenzen van Midden- en Zuidoost-Europa, maar 
ook in een veel bredere geografische context;

11. merkt op dat de wereldwijde financiële en economische crisis verregaande gevolgen heeft 
gehad voor alle landen in de regio, en met name de landen aan de oevers van de Donau; roept 
alle belanghebbenden ertoe op hun inzet voor de EU-strategie voor het Donaugebied niet te 
laten verslappen vanwege de crisis;

12. benadrukt dat het Donaugebied Europa's poort naar de westelijke Balkan is en dat de 
Europese strategie voor het Donaugebied daarom niet alleen een verbetering van de 
nabuurschapsbetrekkingen in Midden- en Zuidoost-Europa inleidt, maar ook een belangrijke 
toegevoegde waarde levert in het beleid van de EU voor oostelijk Europa, en dan ook voor de 
hele Unie een uitstekende kans is om haar politieke en economische samenwerking met de 
Balkan te versterken en zo te helpen het proces van Europese integratie in de regio uit te 
breiden en te consolideren;
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13. onderstreept dat de Donaustrategie, in combinatie met de verschillende vormen van 
grensoverschrijdende samenwerking die zij impliceert, een bijdrage kan leveren aan 
economische, sociale en territoriale ontwikkeling, door welzijn te creëren, de levenskwaliteit 
te verbeteren, de aanzet te geven tot plaatselijke en regionale inspanningen, waaronder met 
betrekking tot ontwikkelingsbehoeften, en een bijdrage te leveren aan de totstandbrenging 
van sterke grensoverschrijdende correlaties, inclusief kleinschalige projecten (people-to-
people-programma's) op verschillende gebieden zoals cultuur, onderwijs, werkgelegenheid, 
milieubescherming, industriële toeleveringsketens, gemeentelijke samenwerkingsprojecten 
en transnationale initiatieven voor modernisering van vervoer;

14. is van mening dat de ontwikkeling van grootschalige beleidsplannen zoals macroregionale 
strategieën in meer algemene zin moet bijdragen aan de versterking van de rol van lokale en 
regionale instanties bij de tenuitvoerlegging van het EU-beleid;

15. onderstreept dat in het kader van het nieuwe macroregionale samenwerkingsmodel moet 
worden bewerkstelligd dat de natuurlijke handicaps van de perifere regio's worden 
getransformeerd tot nieuw te benutten kansen en mogelijkheden en dat de ontwikkeling van 
deze regio's wordt gestimuleerd;

16. onderstreept dat de relevante regionale en lokale belanghebbenden in het Donaugebied, zoals 
de Raad van Donausteden en -regio's, en het maatschappelijk middenveld in de Donauregio 
moeten worden betrokken bij alle stadia van het besluitvormingsproces (voorbereiding, 
uitvoering, toezicht, evaluatie) om oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen te 
vinden, de concrete projecten te selecteren en efficiënt uit te voeren en te komen tot een 
mechanisme voor goed bestuur; spoort de regeringen aan steun te verlenen aan en 
voorwaarden te creëren voor maatregelen voor proactieve participatie door ngo's, 
beroepsorganisaties en het maatschappelijk middenveld, waarbij ook vrouwennetwerken en 
minderheidsgroepen niet mogen worden vergeten;

17. pleit er in deze context voor plaatselijke gemeenschappen nauwer te betrekken bij het 
opzetten van bredere en zorgvuldiger gedefinieerde communicatie- en overlegmechanismen, 
o.a. via de lokale media (lokale televisie, radio en gedrukte en online kranten); stelt voor om 
een speciaal webportaal voor de EU-strategie voor de Donauregio op te zetten, dat zou 
fungeren als forum voor de uitwisseling van ervaringen met huidige en toekomstige 
projecten van centrale en lokale overheden, ngo's en andere entiteiten die in het Donaugebied 
actief zijn;

18. herinnert aan de ervaringen die met de Oostzeestrategie zijn opgedaan in de vorm van 
transparantie van het besluitvormingsproces, inclusief de toewijzing van EU-financiering;

19. moedigt politieke activiteit aan om het vertrouwen van de burgers en belanghebbenden in de 
politieke en lokale autoriteiten te verbeteren;

20. wijst erop dat de geslaagde uitvoering van de EU-strategie voor het Donaugebied afhangt van 
de bekwaamheid, het vermogen en de bereidheid van gemeentelijke actoren om in de 
regionale arbeidsmarkten initiatieven te lanceren voor projecten die de plaatselijke vraag naar 
arbeidskrachten aanzwengelen, de grondslag leggen voor intelligente, milieuvriendelijke 
groei, en de samenwerking tussen grensregio's in verschillende lidstaten verbeteren; vestigt 
de aandacht op de wanverhouding die zich in termen van economische ontwikkeling en 
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innovatie voordoet in het Donaugebied en op de noodzaak het potentieel van alle regio's te 
vergroten, ook dat van de sterk ontwikkelde regio's, aangezien deze de meest achtergebleven 
regio's kunnen helpen vooruit te komen; wijst op de noodzaak van stimulering van nieuwe 
gebieden met ontwikkelings- en innovatiepotentieel, en op het feit dat de toegevoegde 
waarde van de Oostzeestrategie en de EU-strategie voor het Donaugebied moet worden 
gebruikt;

21. dringt aan op het ontwikkelen van energie-infrastructuur, energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen, teneinde tot een geïntegreerde en goed functionerende energiemarkt te 
komen;

22. neemt nota van de middellange- en langetermijnprognoses die voorspellen dat de zuidelijke 
regio's van Europa - met inbegrip van de lidstaten in het zuidoostelijk deel van Europa - sterk 
getroffen zullen worden door de gevolgen van de klimaatverandering; is ervan overtuigd dat 
de Donau-strategie in dit opzicht een belangrijke rol moet spelen en ontworpen moet worden 
met het doel om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering in de Donauregio af te 
zwakken, rekening houdende met de complexe rol en aard van het stroomgebied 
(watervoorziening, ecologische aspecten, vervoersinfrastructuur, irrigatie en landbouw, 
beschermde soorten en flora, enz.);

23. wijst erop dat Midden- en Zuid-Oost Europa vanuit milieuoogpunt bezien een van de rijkste, 
maar tegelijk een van de meest kwetsbare gebieden van Europa is, dat wordt gekenmerkt 
door een zeer complex en waardevol ecosysteem dat een hoog niveau van bescherming 
behoeft; is verheugd over de doelstelling van de Europese strategie voor de Donauregio om 
een leefbaar, duurzaam en tegelijk ontwikkeld en welvarend Donaugebied te scheppen door 
de milieugevaren zoals overstromingen en industriële vervuiling te beheersen, de kwaliteit en 
kwantiteit van de watervoorraden in stand te houden en te zorgen voor een duurzaam gebruik 
daarvan, en de biodiversiteit, landschappen en kwaliteit van lucht en bodem te bewaren; 
onderstreept dat milieubescherming in het stroomgebied van de Donau een belangrijk aspect 
is dat de aanzet zou moeten geven tot een verstandige landbouw- en plattelandsontwikkeling 
van de regio; dringt aan op verbeteringen in de ecologische status van de Donau en op 
maatregelen om de vervuiling terug te dringen en verdere lozing van olie en andere giftige en 
schadelijke stoffen te voorkomen; onderstreept dat een goede ecologische status van de 
Donau een voorwaarde is voor alle menselijke activiteit langs de rivier, en beveelt aan in het 
bijzonder aandacht te besteden aan de milieudoelstellingen;

24. is ervan overtuigd dat maatregelen gericht op het in stand houden van de natuurlijke 
stroomretentiecapaciteit van het stroomgebied van de Donau en het voorkomen van de 
terugkerende overstromingen moeten aansluiten bij de unieke gevoeligheid en kwetsbaarheid 
van de Donauregio; verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat EU-middelen 
besteed worden aan projecten die aansluiten bij de implementatie van de milieuwetgeving 
van de EU;

25. wijst op de onderlinge economische afhankelijkheid van de landen in de Donauregio en 
beklemtoont dat het belangrijk is in ict te investeren en in de ontwikkeling van kleine en 
middelgrote ondernemingen en hun onderzoekafdelingen, en dat innovatie, ondernemerschap 
en het ontstaan van een kenniseconomie moeten worden gestimuleerd met het oog op een 
duurzame en efficiënte ontwikkeling; 
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26. onderstreept dat slimme economische ontwikkeling en investeringen zeer veelbelovende 
gebieden van economische groei zijn en dat groene technologieën en ecologische 
modernisering, zoals betere energie-efficiëntie, hernieuwbare energieën en een beter 
afvalbeheer, kunnen bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de regio en tot beperking 
van de negatieve gevolgen van de economische bedrijvigheid voor het milieu;

27. erkent de belangrijke rol die de Donau-strategie speelt bij de bevordering van een groene 
economie, groene innovatie en, in ruimere zin, onderzoek en innovatie gericht op het 
ontstaan van een nieuwe, concurrerende, koolstofarme economie en meer aandacht voor een 
milieuvriendelijke aanpak bij de ontwikkeling van grensoverschrijdende industriële 
samenwerkingsprojecten; spoort de oeverstaten aan de hoogste prioriteit toe te kennen aan de 
bouw van gemeenschappelijke faciliteiten voor hydrologische en waterkwaliteitstesten omdat 
veel bedrijfsontwikkelingen anders gedoemd zijn te mislukken;

28. onderstreept het belang van het bevorderen van duurzaam toerisme in de regio, en wijst op 
het economisch potentieel van het fietspad langs de hele Donau en op het belang van het tot 
stand brengen van de Donauregio als een Europese toeristische bestemming en van het 
ontwikkelen van een Europees keurmerk voor de Donauregio;

29. steunt de ontwikkeling van netwerken voor het aanzwengelen van bedrijfsactiviteiten en van 
niet-gouvernementele organisaties voor handelsbevordering voor het coördineren en 
stimuleren van toekomstige ontwikkelingskansen en samenwerking tussen bedrijven - in het 
bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen - onderzoek, universiteiten en overheden, 
voor het vergroten van het potentieel van op kennis gebaseerde regionale innovatieclusters en 
het bevorderen van het regionale concurrentievermogen;

30. onderstreept dat alle transportmodi tot het niveau van EU-normen moeten worden 
opgewaardeerd, en dat bij de planning van regionale transportsystemen daar waar van 
toepassing prioriteit moet worden toegekend aan milieuvriendelijke vervoersmodi zoals het 
spoor en het vervoer over binnenwateren, met inachtneming van de relevante onderdelen van 
het communautair acquis;

31. vraagt de Commissie en de lidstaten de infrastructuur en de economische prestaties van de 
Donauregio te verbeteren en de afronding van TEN-T-projecten met een raakvlak met de 
Donauregio snel en op een milieuvriendelijke wijze af te ronden; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om, rekening houdend met de herziening van de richtsnoeren voor TEN-T, te 
kijken naar de noodzaak van ontwikkeling van transportsystemen in de Donauregio;

32. wijst in het bijzonder op drie belangrijke niveaus van infrastructuurontwikkeling waar de 
gecoördineerde benadering van de Donaustrategie tot synergie-effecten zou kunnen leiden: 
i) de multimodale corridor langs de Donau (prioritair TEN-T-project 18), ii) verbindingen 
tussen de multimodale corridor langs de Donau en aangrenzende lidstaten (prioritaire TEN-
T-projecten met een raakvlak met de Donauregio), en iii) grensoverschrijdende knelpunten in 
TEN-T-, nationale en regionale netwerken;

33. onderstreept dat de "Gemeenschappelijke verklaring over de ontwikkeling van de 
binnenvaart en milieubescherming in het stroomgebied van de Donau" is opgesteld door de 
Internationale Commissie voor de bescherming van de Donau, de Donaucommissie en de 
Internationale Commissie van het stroomgebied van de Sava, en algemene adviezen bevat 



RC\857608NL.doc PE459.661v01-00 }
PE459.662v01-00 }
PE459.663v01-00 } RC1

NL

voor rivierinfrastructuurprojecten voor technische planners en andere belanghebbenden die 
bij het desbetreffende planningsproces betrokken willen worden, en dat in deze adviezen 
wordt aangedrongen op een geïntegreerd planningsteam dat de behoeften in kaart brengt en 
zo veel mogelijk win-win-situaties voorstelt om zowel de bevaarbaarheid, als de milieustatus 
te verbeteren; beveelt aan dat de Commissie de inhoud van de Gezamenlijke verklaring 
respecteert;

34. is van oordeel dat, overeenkomstig het beginsel van efficiënte co-modaliteit en innovatie, de 
combinatie van verbeterde binnenhavens en logistiek, binnenvaart en spoorvervoer ook voor 
de buurlanden in de Donauregio een aanzienlijk economisch ontwikkelingspotentieel biedt 
en zou kunnen bijdragen tot het wegwerken van transportknelpunten; 

35. wijst op de noodzaak van bevordering van schone en efficiënte schepen in het kader van het 
zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling, waarbij 
bijzondere aandacht moet worden besteed aan informatie- en communicatietechnologieën en 
het ontwerp, de eco-efficiëntie en de uitrusting van schepen;

36. onderstreept dat de Rijn en de Donau, die door het Main-Donaukanaal met elkaar verbonden 
zijn, een rechtstreekse, 3 500 km lange verbinding tussen elf landen van de Noordzee tot de 
Zwarte Zee vormen, en wijst erop dat de EU-strategie voor het Donaugebied tot de Zwarte 
Zee moet worden uitgebreid; herinnert eraan dat de duurzame ontwikkeling van het 
Donaugebied het geostrategisch belang van de Zwarte Zee verder zal versterken;

37. pleit voor verbetering van het culturele milieu in het Donaugebied door bevordering van de 
culturele dialoog, ondersteuning van programma's voor universitaire uitwisseling en 
jongerenprojecten op basis van transnationale samenwerking, bevordering van een duurzaam 
toerisme en bescherming van het historisch erfgoed en monumenten;

38. beklemtoont het grote belang van samenwerking bij culturele projecten ter ondersteuning van 
de dialoog en het begrip tussen de culturen van de landen van de Donauregio; benadrukt in 
dit verband de actieve betrokkenheid van jongeren door middel van culturele en educatieve 
voorzieningen ten einde multinationale netwerken te creëren;

39. pleit voor de toewijzing van meer middelen aan projecten en netwerken van projecten voor 
kwetsbare groepen, in het bijzonder Roma;

40. onderstreept de noodzaak van een gecoördineerde benadering die gericht is op een 
doelmatiger gebruik van alle beschikbare EU-kredieten in de landen van de Donauregio, 
zodat de doelen van de strategie zo goed mogelijk kunnen worden verwezenlijkt; wijst ook 
op de noodzaak van voldoende flexibiliteit, zodat de projecten in het kader van de Donau-
strategie ontwikkeld kunnen worden binnen bestaande operationele programma's;

41. pleit voor de formulering (op basis van de territoriale samenwerkingsregels) van specifieke 
bepalingen in het kader van de komende algemene structuurfondsenverordening, die 
duidelijk moeten zijn, moeten zijn aangepast aan de specifieke administratieve cultuur en 
geen bijkomende administratieve belasting voor de begunstigden mogen teweegbrengen, 
zodat de samenwerking tussen landen en regio’s kan worden geïntensiveerd, en pleit tevens 
voor de ontwikkeling van aanvullende gezamenlijke beleidsstrategieën die de regio op 
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Europees en internationaal niveau aantrekkelijker kunnen maken en vervolgens als model 
kunnen fungeren voor de grensoverschrijdende samenwerking;

42. vestigt de aandacht op de bestaande voorbereidende actie "Omschrijving van het 
bestuursmodel voor het Donaugebied in de EU – betere en effectievere coördinatie" en vraagt 
de Commissie en de lidstaten dit budget naar behoren te gebruiken voor de financiering van 
activiteiten met betrekking tot de omschrijving van het bestuursmodel dat nodig is voor de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de EU-strategie voor het Donaugebied; onderstreept 
dat de noodzakelijke technische bijstand verleend moet worden voor de tenuitvoerlegging 
van de acties en projecten die worden uitgevoerd in het kader van de EU-strategie voor het 
Donaugebied; is van oordeel dat bij de planning van het financieel kader van de strategie 
beter rekening moet worden gehouden met de kosten van technische bijstand, en dat de 
middelen voor technische bijstand alleen aan partners ter beschikking moet worden gesteld 
indien ze gebruikt worden voor doelstellingen en maatregelen die op macroregionaal niveau 
worden gecoördineerd;

43. is verheugd over de bekendmaking van de coördinatoren voor de prioritaire gebieden voor de 
strategie door de Commissie op 3 februari 2011; is van mening dat de landen en regio's die 
verantwoordelijk zijn voor prioritaire werkgebieden van nu af aan de tenuitvoerlegging van 
de strategie moeten aansturen door een werkprogramma af te spreken, financieringsbronnen 
te vinden, de samenwerking tussen landen en regio's op het gebied in kwestie op te voeren en 
de meest urgente acties op gang brengen om het Donaugebied te helpen zijn economische 
potentieel ten volle te benutten en met name de deadline voor te tenuitvoerlegging van de 
voornaamste projecten op dat gebied te halen;

44. roept de Commissie ertoe op om, gelet op de behoefte aan een tussentijdse analyse van de 
EU-strategie voor het Donaugebied, concrete instrumenten en criteria uit te werken voor de 
beoordeling van projecten op basis van vergelijkbare indicatoren;

45. verzoekt de Commissie een analyse te maken van de eerste resultaten van en de ervaringen 
die zijn opgedaan bij de implementatie van de EU-strategie voor de Donauregio omdat deze, 
samen met de ervaringen die met de Oostzeestrategie van de EU zijn opgedaan, nuttig zullen 
zijn voor het in kaart brengen van mogelijke financieringsbronnen en -methoden voor 
macroregionale strategieën binnen het bestaande kader;

46. verzoekt de Commissie om het Parlement regelmatig op de hoogte te houden en te 
raadplegen over de stand van de tenuitvoerlegging en actualisering van de EU-strategie voor 
het Donaugebied, alsmede van door de EU-gefinancierde projecten met een raakvlak met de 
Donauregio;

47. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie , het 
Comité van de regio's, het Europees Economisch en Sociaal Comité en de andere betrokken 
instellingen.


