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Amendement   1 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 20 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het syntheseverslag van de 

Commissie getiteld "Ex post evaluation of 

the ERDF and Cohesion Fund 2007-13" 

(SWD(2016) 318 final), 

Or. it 

 

Amendement   2 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat het cohesiebeleid 

aanzienlijk heeft bijgedragen aan de 

bevordering van de groei en de 

werkgelegenheid en de vermindering van 

ongelijkheden tussen EU-regio's; 

A. overwegende dat het cohesiebeleid 

het best geëigend is om de toename van 

regionale ongelijkheden te beperken als 

gevolg van het door de lidstaten 

uitgevoerde bezuinigingsbeleid teneinde te 

voldoen aan de eisen van de Europese 

Commissie op het gebied van het 

terugdringen van de overheidstekorten; 

Or. fr 

 

Amendement   3 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de Commissie 

een onafhankelijke evaluatie van de EU-

investeringen in de periode 2007-2013 
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heeft laten uitvoeren, met een specifiek 

verslag voor elke lidstaat, en dat de 

belangrijkste resultaten van die evaluatie 

als volgt zijn: een miljoen nieuwe banen, 

wat neerkomt op een derde van de totale 

nettobanengroei in de hele EU gedurende 

deze periode, en 2,74 EUR extra bbp per 

euro die in het cohesiebeleid werd 

geïnvesteerd, wat overeenstemt met een 

geschat rendement van 1 biljoen EUR 

extra bbp tegen 2023; 

Or. it 

 

Amendement   4 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de 

herprogrammering van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen voor de 

financiering van de opvang van illegale 

migranten ernstig afbreuk doet aan de 

doeltreffendheid ervan en ze van de 

oorspronkelijke doelstellingen van het 

cohesiebeleid neigt af te houden; 

Or. fr 

 

Amendement   5 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de toegevoegde 

waarde van het cohesiebeleid via de ESI-

fondsen verder gaat dan de aangetoonde 
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positieve economische, sociale en 

territoriale impact, aangezien het de 

toewijding laat zien van de lidstaten en de 

regio's aan de versterking van Europese 

integratie; 

Or. en 

 

Amendement   6 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de financiering in 

het kader van het EU-cohesiebeleid een 

algemene positieve invloed heeft op zowel 

de economie als het leven van burgers, 

maar dat de resultaten niet altijd goed 

gecommuniceerd werden en dat de 

bekendheid van het positieve effect eerder 

beperkt is; 

B. overwegende dat de financiering in 

het kader van het EU-cohesiebeleid een 

algemene positieve invloed zou kunnen 

hebben op zowel de economie als het leven 

van burgers als de Europese structuur- en 

investeringsfondsen volledig daarvoor 

zouden worden gebruikt; 

Or. fr 

 

Amendement   7 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de financiering in 

het kader van het EU-cohesiebeleid een 

algemene positieve invloed heeft op zowel 

de economie als het leven van burgers, 

maar dat de resultaten niet altijd goed 

gecommuniceerd werden en dat de 

bekendheid van het positieve effect eerder 

beperkt is; 

B. overwegende dat de financiering in 

het kader van het EU-cohesiebeleid een 

positieve invloed heeft op zowel de 

economie als het leven van burgers, maar 

dat de resultaten niet altijd goed 

gecommuniceerd werden en dat de 

bekendheid van het positieve effect eerder 

beperkt is; 
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Or. it 

 

Amendement   8 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de mate waarin 

de plaatselijke door de EU gefinancierde 

programma's bekend zijn evenredig moet 

zijn aan het niveau van beschikbare 

financiering voor elke lidstaat; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   9 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de mate waarin 

de plaatselijke door de EU gefinancierde 

programma's bekend zijn evenredig moet 

zijn aan het niveau van beschikbare 

financiering voor elke lidstaat; 

C. overwegende dat de Europese 

structuur- en investeringsfondsen volledig 

worden gefinancierd door de nationale 

bijdragen van de lidstaten en dat het 

aangewezen zou zijn onze onvolledig 

geïnformeerde medeburgers hier middels 

pro-Europese propaganda nogmaals op te 

wijzen; 

Or. fr 

 

Amendement   10 

Krzysztof Hetman 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 
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Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de mate waarin 

de plaatselijke door de EU gefinancierde 

programma's bekend zijn evenredig moet 

zijn aan het niveau van beschikbare 

financiering voor elke lidstaat; 

C. overwegende dat de bekendheid 

van plaatselijke door de EU gefinancierde 

programma's onder eindgebruikers en de 

maatschappij als geheel van cruciaal 

belang is; 

Or. en 

 

Amendement   11 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de mate waarin de 

plaatselijke door de EU gefinancierde 

programma's bekend zijn evenredig moet 

zijn aan het niveau van beschikbare 

financiering voor elke lidstaat; 

C. overwegende dat de mate waarin de 

plaatselijke door de EU gefinancierde 

programma's bekend zijn in sommige 

gevallen evenredig is aan het niveau van 

beschikbare financiering voor elke lidstaat; 

overwegende dat het net zo belangrijk is 

om te wijzen op de voordelen van 

financiering in het kader van het 

cohesiebeleid voor alle regio's, ook regio's 

waar de financieringsniveaus laag zijn; 

Or. en 

 

Amendement   12 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het model van 

meerlagig bestuur, dat gestoeld is op een 

versterkte coördinatie tussen publieke 

overheden, economische en sociale 

partners en maatschappelijke 

Schrappen 
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organisaties, effectief kan bijdragen tot 

een betere communicatie over de 

doelstellingen en resultaten van EU-

beleid; 

Or. fr 

 

Amendement   13 

Lambert van Nistelrooij 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het model van 

meerlagig bestuur, dat gestoeld is op een 

versterkte coördinatie tussen publieke 

overheden, economische en sociale 

partners en maatschappelijke organisaties, 

effectief kan bijdragen tot een betere 

communicatie over de doelstellingen en 

resultaten van EU-beleid; 

D. overwegende dat het 

partnerschapsbeginsel en het model van 

meerlagig bestuur, die gestoeld zijn op een 

versterkte coördinatie tussen publieke 

overheden, economische en sociale 

partners en maatschappelijke organisaties, 

effectief kunnen bijdragen tot een betere 

communicatie over de doelstellingen en 

resultaten van EU-beleid; 

Or. en 

 

Amendement   14 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het model van 

meerlagig bestuur, dat gestoeld is op een 

versterkte coördinatie tussen publieke 

overheden, economische en sociale 

partners en maatschappelijke organisaties, 

effectief kan bijdragen tot een betere 

communicatie over de doelstellingen en 

resultaten van EU-beleid; 

D. overwegende dat het model van 

meerlagig bestuur en het 

partnerschapsbeginsel, die gestoeld zijn 

op een versterkte coördinatie tussen 

publieke overheden, economische en 

sociale partners en maatschappelijke 

organisaties, effectief kunnen bijdragen tot 

een betere communicatie over de 

doelstellingen en resultaten van EU-beleid; 
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Or. en 

 

Amendement   15 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat een permanente 

dialoog en de betrokkenheid van 

maatschappelijke organisaties essentieel 

zijn om verantwoordingsplicht en 

legitimiteit van het overheidsbeleid te 

verzekeren, en een gevoel van gedeelde 

verantwoordelijkheid en transparantie in 

het besluitvormingsproces te creëren; 

E. overwegende dat de Europese Unie 

haar betrekkingen met de lokale 

overheden en het maatschappelijk 

middenveld intensiveert teneinde de 

invloed van de lidstaten te beperken, zich 

nieuwe bevoegdheden toe te kennen en 

zich van de beginselen van subsidiariteit 

los te maken; 

Or. fr 

 

Amendement   16 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat een verhoogde 

zichtbaarheid van de ESI-fondsen kan 

bijdragen tot een verandering van de 

perceptie van de doeltreffendheid van het 

cohesiebeleid en tot het terugwinnen van 

het vertrouwen en de interesse van burgers 

in het Europees project; 

F. overwegende dat een verhoogde 

doeltreffendheid van de ESI-fondsen zou 

kunnen bijdragen tot een verandering van 

de perceptie van het cohesiebeleid en tot 

het terugwinnen van het vertrouwen van 

burgers; 

Or. fr 

 

Amendement   17 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 
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Overweging F 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat een verhoogde 

zichtbaarheid van de ESI-fondsen kan 

bijdragen tot een verandering van de 

perceptie van de doeltreffendheid van het 

cohesiebeleid en tot het terugwinnen van 

het vertrouwen en de interesse van burgers 

in het Europees project; 

F. overwegende dat een verhoogde 

zichtbaarheid van de ESI-fondsen kan 

bijdragen tot een verbetering van de 

perceptie van de doeltreffendheid van het 

cohesiebeleid en tot het terugwinnen van 

het vertrouwen en de interesse van burgers 

in het Europees project; 

Or. it 

 

Amendement   18 

Marc Joulaud 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat voorlichting en 

communicatie niet alleen stroomafwaarts 

over de concrete resultaten van de ESI-

fondsen moeten worden verbeterd maar 

ook stroomopwaarts over de 

financieringsmogelijkheden onder de 

initiatiefnemers van projecten; 

Or. fr 

 

Amendement   19 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat een 

samenhangende communicatielijn van 

essentieel belang is om te voorkomen dat 

een populairder en positiever beeld van 

uitgaven in het kader van ESI-fondsen in 
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gevaar kan worden gebracht door een 

over het algemeen negatieve 

communicatie over de EU en het EU-

beleid; 

Or. en 

 

Amendement   20 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat een verhoogde 

zichtbaarheid van de ESI-fondsen 

bijdraagt tot een grotere betrokkenheid 

van de burgers in de besluitvorming over 

de programmering en de 

tenuitvoerlegging van de ESI-fondsen; 

Or. it 

 

Amendement   21 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat er meer 

methoden moeten komen om informatie te 

verstrekken en om de 

communicatiekanalen te diversifiëren; 

G. overwegende dat de voor de 

financiering van de communicatie van de 

Europese Unie toegekende bedragen 

volledig zouden moeten worden 

geherprogrammeerd teneinde de voor de 

Europese structuur- en 

investeringsfondsen bestemde begroting te 

versterken met het oog op de 

maximalisering van de effectieve bijdrage 

ervan; 

Or. fr 
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Amendement   22 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat er meer methoden 

moeten komen om informatie te 

verstrekken en om de 

communicatiekanalen te diversifiëren; 

G. overwegende dat er meer methoden 

moeten komen om informatie te 

verstrekken en om de 

communicatiekanalen te diversifiëren en 

dat deze methoden moeten worden 

verbeterd; 

Or. it 

 

Amendement   23 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 G bis. overwegende dat de door de 

Commissie ingestelde groep op hoog 

niveau voor vereenvoudiging nadenkt 

over specifieke oplossingen om te toegang 

van begunstigden tot de ESI-fondsen te 

bevorderen teneinde de plaatselijke 

impact van het cohesiebeleid te vergroten 

en het gebruik ervan, ook in de komende 

programmeringscyclus, te 

vereenvoudigen; 

Or. it 

 

Amendement   24 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. onderstreept dat het cohesiebeleid 

behoort tot de belangrijkste 

overheidsinstrumenten voor groei en dat 

het, via de Europese structuur- en 

investeringsfondsen (ESI-fondsen), 

investeringen in alle EU-regio's verzekert 

en bijdraagt aan de vermindering van 

ongelijkheden en de ondersteuning van het 

concurrentievermogen en de groei; 

1. onderstreept dat het cohesiebeleid 

geacht wordt tot de belangrijkste 

overheidsinstrumenten voor groei te 

behoren en dat het, via de Europese 

structuur- en investeringsfondsen (ESI-

fondsen), investeringen in alle EU-regio's 

beoogt te verzekeren en bij te dragen aan 

de vermindering van ongelijkheden en de 

ondersteuning van het 

concurrentievermogen en de groei; 

Or. fr 

 

Amendement   25 

Lambert van Nistelrooij 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. onderstreept dat het cohesiebeleid 

behoort tot de belangrijkste 

overheidsinstrumenten voor groei en dat 

het, via de Europese structuur- en 

investeringsfondsen (ESI-fondsen), 

investeringen in alle EU-regio's verzekert 

en bijdraagt aan de vermindering van 

ongelijkheden en de ondersteuning van het 

concurrentievermogen en de groei; 

1. onderstreept dat het cohesiebeleid 

behoort tot de belangrijkste 

overheidsinstrumenten voor groei en dat 

het, via de Europese structuur- en 

investeringsfondsen (ESI-fondsen), 

investeringen in alle EU-regio's verzekert 

en bijdraagt aan de vermindering van 

ongelijkheden en de ondersteuning van het 

concurrentievermogen en slimme, 

duurzame en inclusieve groei; 

Or. en 

 

Amendement   26 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 
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Ontwerpresolutie Amendement 

1. onderstreept dat het cohesiebeleid 

behoort tot de belangrijkste 

overheidsinstrumenten voor groei en dat 

het, via de Europese structuur- en 

investeringsfondsen (ESI-fondsen), 

investeringen in alle EU-regio's verzekert 

en bijdraagt aan de vermindering van 

ongelijkheden en de ondersteuning van het 

concurrentievermogen en de groei; 

1. onderstreept dat het cohesiebeleid 

behoort tot de belangrijkste 

overheidsinstrumenten voor groei en dat 

het, via de Europese structuur- en 

investeringsfondsen (ESI-fondsen), 

investeringen in alle EU regio's verzekert 

en bijdraagt aan de vermindering van 

ongelijkheden en de ondersteuning van het 

concurrentievermogen en de groei; merkt 

op dat, om de duurzaamheid van het 

herstel te waarborgen, de 

overheidsfinanciën moeten worden 

versterkt en investeringen moeten worden 

gepromoot, met name in regio's en 

lidstaten met aanhoudende en langdurige 

werkloosheid, onder meer door de snelle 

uitbreiding van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen; 

Or. en 

 

Amendement   27 

Ruža Tomašić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. onderstreept dat het cohesiebeleid 

behoort tot de belangrijkste 

overheidsinstrumenten voor groei en dat 

het, via de Europese structuur- en 

investeringsfondsen (ESI-fondsen), 

investeringen in alle EU-regio's verzekert 

en bijdraagt aan de vermindering van 

ongelijkheden en de ondersteuning van het 

concurrentievermogen en de groei; 

1. onderstreept dat het cohesiebeleid 

behoort tot de belangrijkste 

overheidsinstrumenten voor groei en dat 

het, via de Europese structuur- en 

investeringsfondsen (ESI-fondsen), 

investeringen in alle EU regio's verzekert 

en bijdraagt aan de vermindering van 

ongelijkheden en de ondersteuning van het 

concurrentievermogen en de groei; 

benadrukt dat het verstrekken van 

informatie en communicatie over de 

doelen, financieringsmogelijkheden en 

resultaten van programma's en projecten 

in het kader van het cohesiebeleid 

derhalve een belangrijke taak is voor de 
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beheersautoriteiten en de begunstigden in 

de lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement   28 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt echter op dat het algemene 

publieke bewustzijn over en de perceptie 

van de doeltreffendheid van het regionaal 

beleid van de EU de afgelopen jaren 

achteruit zijn gegaan; verwijst naar 

Eurobarometer 423 van september 2015, 

waarin iets meer dan een derde van de 

Europeanen (34 %) bevestigt reeds 

gehoord te hebben over door de EU 

medegefinancierde projecten ter 

verbetering van de levenskwaliteit in de 

regio waar zij leven; 

2. merkt met bezorgdheid op dat het 

algemene publieke bewustzijn over en de 

perceptie van de doeltreffendheid van het 

regionaal beleid van de EU de afgelopen 

jaren achteruit zijn gegaan; verwijst naar 

Eurobarometer 423 van september 2015, 

waarin iets meer dan een derde van de 

Europeanen (34 %) bevestigt reeds 

gehoord te hebben over door de EU 

medegefinancierde projecten ter 

verbetering van de levenskwaliteit in de 

regio waar zij leven; 

Or. it 

 

Amendement   29 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt echter op dat het algemene 

publieke bewustzijn over en de perceptie 

van de doeltreffendheid van het regionaal 

beleid van de EU de afgelopen jaren 

achteruit zijn gegaan; verwijst naar 

Eurobarometer 423 van september 2015, 

waarin iets meer dan een derde van de 

Europeanen (34 %) bevestigt reeds 

2. merkt echter op dat het algemene 

publieke bewustzijn over en de perceptie 

van de doeltreffendheid van het regionaal 

beleid van de EU de afgelopen jaren 

achteruit zijn gegaan; verwijst naar 

Eurobarometer 423 van september 2015, 

waarin iets meer dan een derde van de 

Europeanen (34 %) bevestigt reeds 
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gehoord te hebben over door de EU 

medegefinancierde projecten ter 

verbetering van de levenskwaliteit in de 

regio waar zij leven; 

gehoord te hebben over door de EU 

medegefinancierde projecten ter 

verbetering van de levenskwaliteit in de 

regio waar zij leven; benadrukt bovendien 

dat, wanneer ze worden gevraagd om 

specifieke domeinen aan te geven waarop 

investeringen gericht zouden moeten zijn, 

een overgrote meerderheid van de 

respondenten (91 %) onderwijs, 

gezondheid en sociale infrastructuur 

aangeven als een belangrijk domein en 

dat bijna negen van de tien (86 %) van de 

ondervraagden het belang van 

milieubeleid benadrukken; 

Or. en 

 

Amendement   30 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. is van mening dat de kwaliteit van 

de projecten die worden gefinancierd in 

het kader van de ESI-fondsen en de 

tastbare resultaten daarvan een 

voorwaarde zijn voor positieve 

communicatie over de ESI-fondsen; 

benadrukt derhalve dat bij de selectie, 

tenuitvoerlegging en afronding van 

projecten de hoogste ambities moeten 

worden nagestreefd, en dat de nadruk 

moet blijven liggen op het behalen van 

resultaten om publiciteit te genereren; 

Or. en 

 

Amendement   31 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 2 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 2 ter. wijst op de uitdaging dat misbruik 

of onjuiste toewijzing van ESI-fondsen, 

mislukte projecten of verspillende 

uitgaven ook aanleiding kunnen geven tot 

een verhoogde zichtbaarheid van het 

cohesiebeleid; benadrukt dat alles moet 

worden gedaan om dit soort negatieve 

zichtbaarheid te voorkomen door 

voortdurend te investeren in het 

verbeteren van de kwaliteit van de 

uitgaven in het kader van de ESI-

fondsen; 

Or. en 

 

Amendement   32 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen in de eerste 

plaats de bevoegdheid van lokale en 

regionale autoriteiten moet blijven, 

aangezien zij het dichtst bij de burger 

staan en communicatie via hen bijgevolg 

het meest effectief is; 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen in de eerste 

plaats de bevoegdheid van nationale 

autoriteiten moet blijven voor zover de 

lidstaten de Europese structuur- en 

investeringsfondsen volledig financieren; 

Or. fr 

 

Amendement   33 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 
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Ontwerpresolutie Amendement 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen in de eerste 

plaats de bevoegdheid van lokale en 

regionale autoriteiten moet blijven, 

aangezien zij het dichtst bij de burger 

staan en communicatie via hen bijgevolg 

het meest effectief is; 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen een gedeelde 

bevoegdheid van de Europese Commissie 

en de lokale en regionale autoriteiten moet 

zijn; 

Or. it 

 

Amendement   34 

Andor Deli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen in de eerste 

plaats de bevoegdheid van lokale en 

regionale autoriteiten moet blijven, 

aangezien zij het dichtst bij de burger staan 

en communicatie via hen bijgevolg het 

meest effectief is; 

3. merkt op dat de EU en haar 

lidstaten de verantwoordelijkheid voor het 

verzekeren van de zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinstrumenten op passende 

wijze moeten delen, waarbij lokale en 

regionale autoriteiten een speciale rol 

hebben, aangezien zij het dichtst bij de 

burger staan en communicatie via hen 

bijgevolg het meest effectief is; 

Or. en 

 

Amendement   35 

Ruža Tomašić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen in de eerste 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen onder andere 
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plaats de bevoegdheid van lokale en 

regionale autoriteiten moet blijven, 

aangezien zij het dichtst bij de burger staan 

en communicatie via hen bijgevolg het 

meest effectief is; 

de bevoegdheid van lokale en regionale 

autoriteiten moet zijn, aangezien zij het 

dichtst bij de burger staan en communicatie 

via hen bijgevolg het meest effectief is; 

Or. en 

 

Amendement   36 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen in de eerste 

plaats de bevoegdheid van lokale en 

regionale autoriteiten moet blijven, 

aangezien zij het dichtst bij de burger staan 

en communicatie via hen bijgevolg het 

meest effectief is; 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen in de eerste 

plaats de bevoegdheid van 

beheersautoriteiten en begunstigden moet 

blijven, aangezien zij het dichtst bij de 

burger staan en communicatie via hen 

bijgevolg het meest effectief is; 

Or. en 

 

Amendement   37 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen in de eerste 

plaats de bevoegdheid van lokale en 

regionale autoriteiten moet blijven, 

aangezien zij het dichtst bij de burger staan 

en communicatie via hen bijgevolg het 

meest effectief is; 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen in de eerste 

plaats de bevoegdheid van de bevoegde 

nationale autoriteiten, en met name lokale 

en regionale autoriteiten moet blijven, 

aangezien zij het dichtst bij de burger staan 

en communicatie via hen bijgevolg het 

meest effectief is; 
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Or. hr 

 

Amendement   38 

Matthijs van Miltenburg 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen in de eerste 

plaats de bevoegdheid van lokale en 

regionale autoriteiten moet blijven, 

aangezien zij het dichtst bij de burger staan 

en communicatie via hen bijgevolg het 

meest effectief is; 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen in de eerste 

plaats de bevoegdheid van de 

beheersautoriteiten en lokale en regionale 

autoriteiten moet blijven, aangezien zij het 

dichtst bij de burger staan en communicatie 

via hen bijgevolg het meest effectief is; 

Or. en 

 

Amendement   39 

Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen in de eerste 

plaats de bevoegdheid van lokale en 

regionale autoriteiten moet blijven, 

aangezien zij het dichtst bij de burger staan 

en communicatie via hen bijgevolg het 

meest effectief is; 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen in de eerste 

plaats de bevoegdheid van lokale en 

regionale autoriteiten moet blijven, 

aangezien zij het dichtst bij de burger staan 

en beter op de hoogte zijn van de 

bestaande situatie en behoeften op lokaal 

en regionaal niveau, en communicatie via 

hen bijgevolg het meest effectief is; 

Or. ro 

 

Amendement   40 
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Dimitrios Papadimoulis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen in de eerste 

plaats de bevoegdheid van lokale en 

regionale autoriteiten moet blijven, 

aangezien zij het dichtst bij de burger staan 

en communicatie via hen bijgevolg het 

meest effectief is; 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen in de eerste 

plaats de bevoegdheid van lokale en 

regionale autoriteiten moet blijven, 

aangezien zij het dichtst bij de burger staan 

en communicatie via hen bijgevolg het 

meest effectief is; benadrukt het belang 

van de regionale dimensie van het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen, die zeer belangrijk is voor 

regio's met geografische nadelen en 

moeilijkheden; 

Or. en 

 

Amendement   41 

Marc Joulaud 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen in de eerste 

plaats de bevoegdheid van lokale en 

regionale autoriteiten moet blijven, 

aangezien zij het dichtst bij de burger staan 

en communicatie via hen bijgevolg het 

meest effectief is; 

3. merkt op dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van 

cohesiebeleidsinvesteringen in de eerste 

plaats de bevoegdheid van lokale en 

regionale autoriteiten moet blijven, 

aangezien zij het dichtst bij de burger staan 

en communicatie via hen bijgevolg het 

meest effectief is; benadrukt dat het 

verbeteren van de zichtbaarheid van de 

Europese fondsen zich moet vertalen in 

een streven naar informatie en 

transparantie op een zo lokaal mogelijk 

niveau; 

Or. fr 
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Amendement   42 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. onderstreept dat de Commissie de 

algemene verantwoordelijkheid moet 

hebben voor het opstellen van Europese 

communicatiestrategieën om de 

tenuitvoerlegging van de ESI-fondsen 

zichtbaarder te maken; 

Or. it 

 

Amendement   43 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 3 ter. onderstreept dat de regio's en de 

lokale overheden, die het meest 

doeltreffend kunnen communiceren met 

de burgers, op hun beurt verantwoordelijk 

zijn voor de plaatselijke communicatie 

over de tenuitvoerlegging van de ESI-

fondsen en de behaalde resultaten; 

Or. it 

 

Amendement   44 

Lambert van Nistelrooij 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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4. benadrukt dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van beleid een dubbelzijdig 

proces van communicatie en interactie met 

partners is; benadrukt bovendien dat 

overheden, in de context van complexe 

uitdagingen en om legitimiteit te 

verzekeren en doeltreffende oplossingen op 

lange termijn te kunnen bieden, de 

relevante belanghebbenden moeten 

betrekken in het besluitvormingsproces; 

4. benadrukt dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van beleid een dubbelzijdig 

proces van communicatie en interactie met 

partners is; benadrukt bovendien dat 

overheden, in de context van complexe 

uitdagingen en om legitimiteit te 

verzekeren en doeltreffende oplossingen op 

lange termijn te kunnen bieden, de 

relevante belanghebbenden moeten 

betrekken in het proces van de 

onderhandelingen over en 

tenuitvoerlegging van de 

partnerschapsovereenkomst en de 

operationele programma's; 

Or. en 

 

Amendement   45 

Matthijs van Miltenburg 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. benadrukt dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van beleid een dubbelzijdig 

proces van communicatie en interactie met 

partners is; benadrukt bovendien dat 

overheden, in de context van complexe 

uitdagingen en om legitimiteit te 

verzekeren en doeltreffende oplossingen op 

lange termijn te kunnen bieden, de 

relevante belanghebbenden moeten 

betrekken in het besluitvormingsproces; 

4. benadrukt dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van beleid een dubbelzijdig 

proces van communicatie en interactie met 

partners is; benadrukt bovendien dat 

overheden, in de context van complexe 

uitdagingen en om legitimiteit te 

verzekeren en doeltreffende oplossingen op 

lange termijn te kunnen bieden, de 

relevante belanghebbenden moeten 

betrekken bij alle fasen van de 

tenuitvoerlegging van 

partnerschapsovereenkomsten en 

programma's; 

Or. en 

 

Amendement   46 

Michela Giuffrida 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. benadrukt dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van beleid een dubbelzijdig 

proces van communicatie en interactie met 

partners is; benadrukt bovendien dat 

overheden, in de context van complexe 

uitdagingen en om legitimiteit te 

verzekeren en doeltreffende oplossingen op 

lange termijn te kunnen bieden, de 

relevante belanghebbenden moeten 

betrekken in het besluitvormingsproces; 

4. benadrukt dat het verzekeren van de 

zichtbaarheid van beleid een dubbelzijdig 

proces van communicatie en interactie met 

partners is; benadrukt bovendien dat 

overheden, in de context van complexe 

uitdagingen en om legitimiteit te 

verzekeren en doeltreffende oplossingen op 

lange termijn te kunnen bieden, en met 

inachtneming van het 

partnerschapsbeginsel, de relevante 

belanghebbenden moeten betrekken in het 

besluitvormingsproces; 

Or. it 

 

Amendement   47 

Stanislav Polčák 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. wijst erop dat maatregelen met het 

oog op een verhoogde zichtbaarheid van 

de resultaten van de Europese structuur- 

en investeringsfondsen met zorg moeten 

worden geselecteerd en met aandacht voor 

de aard en omvang ervan, aangezien 

ongeschikte of ontoereikende 

communicatiemiddelen deze 

zichtbaarheid kunnen ondermijnen; 

Or. cs 

 

Amendement   48 

Stanislav Polčák 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 4 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 4 ter. merkt op dat bij het formuleren 

van maatregelen met het oog op een 

verhoogde zichtbaarheid van de resultaten 

van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen, niet uit het oog moet 

worden verloren dat de betekenis en het 

nut van de uitgevoerde projecten de beste 

reclame is; 

Or. cs 

Amendement   49 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. wijst in dit verband op de ongelijke 

vooruitgang tussen de lidstaten in het 

stroomlijnen van de administratieve 

procedures met betrekking tot de bredere 

betrokkenheid van lokale partners; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement   50 

Ruža Tomašić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. wijst in dit verband op de ongelijke 

vooruitgang tussen de lidstaten in het 

stroomlijnen van de administratieve 

procedures met betrekking tot de bredere 

betrokkenheid van lokale partners; 

5. benadrukt in dit verband de 

ongelijke vooruitgang tussen de lidstaten in 

het stroomlijnen van de administratieve 

procedures met betrekking tot de bredere 

betrokkenheid van lokale partners; 

Or. en 
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Amendement   51 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. wijst in dit verband op de ongelijke 

vooruitgang tussen de lidstaten in het 

stroomlijnen van de administratieve 

procedures met betrekking tot de bredere 

betrokkenheid van lokale partners; 

5. wijst in dit verband op de ongelijke 

vooruitgang tussen de lidstaten in het 

stroomlijnen van de administratieve 

procedures met betrekking tot de bredere 

betrokkenheid van lokale partners, 

waaronder partners uit het 

maatschappelijk middenveld; 

Or. en 

 

Amendement   52 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. wijst in dit verband op de ongelijke 

vooruitgang tussen de lidstaten in het 

stroomlijnen van de administratieve 

procedures met betrekking tot de bredere 

betrokkenheid van lokale partners; 

5. wijst in dit verband op de ongelijke 

vooruitgang tussen de lidstaten in het 

stroomlijnen van de administratieve 

procedures met betrekking tot de bredere 

betrokkenheid van regionale en lokale 

partners; 

Or. hr 

 

Amendement   53 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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5. wijst in dit verband op de ongelijke 

vooruitgang tussen de lidstaten in het 

stroomlijnen van de administratieve 

procedures met betrekking tot de bredere 

betrokkenheid van lokale partners; 

5. wijst in dit verband op de ongelijke 

vooruitgang tussen de lidstaten in het 

stroomlijnen van de administratieve 

procedures met betrekking tot de bredere 

betrokkenheid van lokale en regionale 

partners; 

Or. it 

 

Amendement   54 

Elena Gentile 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. benadrukt dat de resultaten van 

het gebruik van de ESI-fondsen 

doeltreffender zijn geworden sinds ze 

onderdeel uitmaken van de Europa 2020-

strategie; merkt op dat de Europa 2020-

strategie niet alleen heeft gediend als de 

geïntegreerde Europese 

langetermijnstrategie voor economische, 

sociale en milieuontwikkelingen, maar 

ook als ondersteuning voor de ESI-

fondsen op het gebied van de eigen 

inbreng en de communicatie; vraagt zich 

af, in aanmerking nemend dat een nieuwe 

ontwikkelingsstrategie als kader moet 

fungeren voor de volgende 

programmaperiode, in welke mate de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen 

deze rol kunnen vervullen als ze zouden 

worden ondersteund door Europese 

governancemechanismen; 

Or. en 

 

Amendement   55 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst op de groei van het 

euroscepticisme en de toegenomen anti-

EU-propaganda, waarin een verkeerd 

beeld gegeven wordt van de 

beleidsmaatregelen van de Unie; 

benadrukt daarom dat dringend 

communicatiestrategieën ontwikkeld 

moeten worden die een juiste boodschap 

aan de burgers kunnen overbrengen over 

de toegevoegde waarde van het Europees 

project voor hun levenskwaliteit en 

welvaart; 

6. wijst op de groei van het 

eurofanatisme en de toegenomen pro-

Europese propaganda, waarin een 

verkeerd beeld gegeven wordt van de 

beleidsmaatregelen van de Unie; 

Or. fr 

 

Amendement   56 

Raymond Finch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst op de groei van het 

euroscepticisme en de toegenomen anti-

EU-propaganda, waarin een verkeerd 

beeld gegeven wordt van de 

beleidsmaatregelen van de Unie; 

benadrukt daarom dat dringend 

communicatiestrategieën ontwikkeld 

moeten worden die een juiste boodschap 

aan de burgers kunnen overbrengen over 

de toegevoegde waarde van het Europees 

project voor hun levenskwaliteit en 

welvaart; 

6. wijst op de toe te juichen groei van 

het euroscepticisme, die een juiste 

boodschap aan de burgers kan overbrengen 

over het ondemocratische proces van de 

EU en haar verspillende en mislukte 

projecten; 

Or. en 

 

Amendement   57 

Michela Giuffrida 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst op de groei van het 

euroscepticisme en de toegenomen anti-

EU-propaganda, waarin een verkeerd beeld 

gegeven wordt van de beleidsmaatregelen 

van de Unie; benadrukt daarom dat 

dringend communicatiestrategieën 

ontwikkeld moeten worden die een juiste 

boodschap aan de burgers kunnen 

overbrengen over de toegevoegde waarde 

van het Europees project voor hun 

levenskwaliteit en welvaart; 

6. wijst met bezorgdheid op de groei 

van het euroscepticisme en de toegenomen 

populistische anti-EU-propaganda, waarin 

een verkeerd beeld gegeven wordt van de 

beleidsmaatregelen van de Unie; benadrukt 

daarom dat dringend 

communicatiestrategieën ontwikkeld 

moeten worden die een juiste boodschap 

aan de burgers kunnen overbrengen over 

de toegevoegde waarde van het Europees 

project voor hun levenskwaliteit en 

welvaart; 

Or. it 

 

Amendement   58 

Andor Deli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst op de groei van het 

euroscepticisme en de toegenomen anti-

EU-propaganda, waarin een verkeerd beeld 

gegeven wordt van de beleidsmaatregelen 

van de Unie; benadrukt daarom dat 

dringend communicatiestrategieën 

ontwikkeld moeten worden die een juiste 

boodschap aan de burgers kunnen 

overbrengen over de toegevoegde waarde 

van het Europees project voor hun 

levenskwaliteit en welvaart; 

6. wijst op de groei van het 

euroscepticisme en de toegenomen anti-

EU-propaganda, waarin een verkeerd beeld 

gegeven wordt van de beleidsmaatregelen 

van de Unie; benadrukt daarom dat 

dringend doeltreffendere 

communicatiestrategieën ontwikkeld en 

onderhouden moeten worden via een 

verscheidenheid aan mediaplatforms die 

een juiste boodschap aan de burgers 

kunnen overbrengen over de toegevoegde 

waarde van het Europees project voor hun 

levenskwaliteit en welvaart; 

Or. en 
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Amendement   59 

Ruža Tomašić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst op de groei van het 

euroscepticisme en de toegenomen anti-EU 

propaganda, waarin een verkeerd beeld 

gegeven wordt van de beleidsmaatregelen 

van de Unie; benadrukt daarom dat 

dringend communicatiestrategieën 

ontwikkeld moeten worden die een juiste 

boodschap aan de burgers kunnen 

overbrengen over de toegevoegde waarde 

van het Europees project voor hun 

levenskwaliteit en welvaart; 

6. wijst op de groei van het 

euroscepticisme en de toegenomen anti-EU 

propaganda, waarin een verkeerd beeld 

gegeven wordt van de beleidsmaatregelen 

van de Unie; benadrukt daarom dat op 

nationaal, regionaal en lokaal niveau 
dringend communicatiestrategieën 

ontwikkeld moeten worden die een juiste 

boodschap aan de burgers kunnen 

overbrengen over de toegevoegde waarde 

van het Europees project voor hun 

levenskwaliteit en welvaart; 

Or. en 

 

Amendement   60 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst op de groei van het 

euroscepticisme en de toegenomen anti-EU 

propaganda, waarin een verkeerd beeld 

gegeven wordt van de beleidsmaatregelen 

van de Unie; benadrukt daarom dat 

dringend communicatiestrategieën 

ontwikkeld moeten worden die een juiste 

boodschap aan de burgers kunnen 

overbrengen over de toegevoegde waarde 

van het Europees project voor hun 

levenskwaliteit en welvaart; 

6. wijst op de groei van het 

euroscepticisme en de toegenomen anti-EU 

propaganda, waarin een verkeerd beeld 

gegeven wordt van de beleidsmaatregelen 

van de Unie; benadrukt daarom dat 

dringend communicatiestrategieën 

ontwikkeld moeten worden die een juiste 

en samenhangende boodschap aan de 

burgers kunnen overbrengen over de 

toegevoegde waarde van het Europees 

project voor hun levenskwaliteit en 

welvaart; 

Or. en 
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Amendement   61 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. onderstreept dat vergroting van de 

zichtbaarheid van de resultaten van het 

cohesiebeleid de Europese burgers 

bewuster maakt van de plaatselijke 

aanwezigheid van Europa en de afstand 

tussen de burgers en de EU verkleint en 

op die manier de vooroordelen die 

voortkomen uit voornamelijk 

populistische desinformatie wegneemt; 

Or. it 

 

Amendement   62 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. nodigt de Europese Commissie en 

de Raad uit om de onderliggende 

oorzaken van het euroscepticisme grondig 

te analyseren en om de onderliggende 

oorzaken die dit scepticisme voeden op 

adequate wijze aan te pakken, en dus niet 

uitsluitend genoegen te nemen met een 

vooringenomen en onkritische 

verdediging van de status-quo; 

Or. en 

 

Amendement   63 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 6 ter. roept de Europese Commissie en 

de Raad op om te overwegen of, in zowel 

het huidige kader als in de hervorming 

van het cohesiebeleid na 2020, 

maatregelen die zijn gericht op het 

versterken van de koppeling met het 

Europees semester en op de 

tenuitvoerlegging van structurele 

hervormingen via door de ESI-fondsen 

gefinancierde programma's kunnen 

leiden tot een negatievere perceptie van 

het EU-beleid en het vertrouwen in het 

Europese project onder de Europese 

burgers en de lokale en regionale 

autoriteiten verder kunnen ondermijnen; 

Or. en 

 

Amendement   64 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. erkent de beperkingen van het 

rechtskader wat het verzekeren van 

voldoende zichtbaarheid voor het 

cohesiebeleid betreft; benadrukt dat 

daardoor communicatie over de concrete 

verwezenlijkingen tot op heden geen 

prioriteit is geweest voor de verschillende 

betrokken partijen; betreurt met name dat 

niet voorzien is in een specifieke 

enveloppe voor communicatie binnen de 

technische ondersteuning van de ESI-

fondsen, wat negatieve gevolgen heeft 

voor zowel de schaal als de kwaliteit van 

het verspreidingsproces; 

Schrappen 
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Or. fr 

 

Amendement   65 

Matthijs van Miltenburg 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. erkent de beperkingen van het 

rechtskader wat het verzekeren van 

voldoende zichtbaarheid voor het 

cohesiebeleid betreft; benadrukt dat 

daardoor communicatie over de concrete 

verwezenlijkingen tot op heden geen 

prioriteit is geweest voor de verschillende 

betrokken partijen; betreurt met name dat 

niet voorzien is in een specifieke 

enveloppe voor communicatie binnen de 

technische ondersteuning van de ESI-

fondsen, wat negatieve gevolgen heeft 

voor zowel de schaal als de kwaliteit van 

het verspreidingsproces; 

7. verwijst naar artikel 115 en 

bijlage XII van de GB-verordening 

(Verordening (EU) 1303/2013), 

betreffende informatie en communicatie 

over ondersteuning door de Fondsen, die 

ervoor zorgen dat het cohesiebeleid 

voldoende zichtbaar is; is van mening dat 

de voorgeschreven 

communicatieactiviteiten over tastbare 

resultaten voortdurend moeten worden 

bijgewerkt; betreurt het feit dat 

doeltreffende communicatie niet altijd een 

prioriteit is geweest voor de verschillende 

belanghebbenden; 

Or. en 

 

Amendement   66 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. erkent de beperkingen van het 

rechtskader wat het verzekeren van 

voldoende zichtbaarheid voor het 

cohesiebeleid betreft; benadrukt dat 

daardoor communicatie over de concrete 

verwezenlijkingen tot op heden geen 

prioriteit is geweest voor de verschillende 

betrokken partijen; betreurt met name dat 

niet voorzien is in een specifieke 

enveloppe voor communicatie binnen de 

7. erkent de beperkingen van het 

rechtskader wat het verzekeren van 

voldoende zichtbaarheid voor het 

cohesiebeleid betreft; benadrukt dat 

daardoor communicatie over de concrete 

verwezenlijkingen tot op heden geen 

prioriteit is geweest voor de verschillende 

betrokken partijen; merkt op dat niet 

voorzien is in een specifieke enveloppe 

voor communicatie binnen de technische 
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technische ondersteuning van de ESI-

fondsen, wat negatieve gevolgen heeft 

voor zowel de schaal als de kwaliteit van 

het verspreidingsproces; 

ondersteuning van de ESI-fondsen; 

Or. en 

 

Amendement   67 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. herhaalt dat een juist evenwicht 

gevonden moet worden tussen de behoefte 

aan vereenvoudiging van de regels voor de 

tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid en 

de noodzaak om een gedegen financieel 

beheer te behouden en een goede 

communicatie met het publiek te 

verzekeren; 

8. herhaalt dat een juist evenwicht 

gevonden moet worden tussen de behoefte 

aan vereenvoudiging van de regels voor de 

tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid en 

de noodzaak om een gedegen financieel 

beheer te behouden, fraude te bestrijden en 

een goede communicatie met het publiek te 

verzekeren; 

Or. en 

 

Amendement   68 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. onderstreept dat desinformatie 

over fraude met de structuurfondsen, die 

door de informatiekanalen vaak ten 

onrechte in een adem wordt genoemd met 

gewone onregelmatigheden, het 

wantrouwen van de burgers jegens de 

Europese instellingen en de lokale 

overheden vergroot; 

Or. it 
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Amendement   69 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. onderstreept dat meer 

betrokkenheid op het terrein essentieel is 

om een efficiënte verspreiding en 

communicatie van de resultaten te 

verzekeren; begrijpt dat het 

partnerschapsbeginsel zorgt voor 

toegevoegde waarde bij de 

tenuitvoerlegging van Europese 

beleidsmaatregelen, zoals bevestigd werd 

in een recente studie van de Commissie, 

maar wijst erop dat het mobiliseren van 

partners eerder moeilijk blijft vanwege 

hun diversiteit en, soms, 

belangenconflicten; 

9. onderstreept dat het absoluut 

noodzakelijk is te zorgen voor een 

efficiënte verspreiding van de resultaten in 

de praktijk dankzij de ESI-fondsen 

teneinde de betrokkenheid bij het 

cohesiebeleid te vergroten; 

Or. fr 

 

Amendement   70 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. onderstreept dat meer 

betrokkenheid op het terrein essentieel is 

om een efficiënte verspreiding en 

communicatie van de resultaten te 

verzekeren; begrijpt dat het 

partnerschapsbeginsel zorgt voor 

toegevoegde waarde bij de 

tenuitvoerlegging van Europese 

beleidsmaatregelen, zoals bevestigd werd 

in een recente studie van de Commissie, 

maar wijst erop dat het mobiliseren van 

9. onderstreept dat meer 

betrokkenheid op het terrein essentieel is 

om een efficiënte verspreiding en 

communicatie van de resultaten te 

verzekeren; begrijpt dat het 

partnerschapsbeginsel zorgt voor 

toegevoegde waarde bij de 

tenuitvoerlegging van Europese 

beleidsmaatregelen, zoals bevestigd werd 

in een recente studie van de Commissie, 

maar wijst erop dat meer inspanningen en 
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partners eerder moeilijk blijft vanwege 

hun diversiteit en, soms, 

belangenconflicten; 

middelen moeten worden geïnvesteerd in 

de betrokkenheid van partnerschappen, de 

uitwisseling van ervaringen tussen 

partners en voor hen ingerichte 

dialoogplatforms, ook met als doel 

hiermee informatie over EU-

financieringsmogelijkheden en successen 

te verspreiden; 

Or. en 

 

Amendement   71 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. onderstreept dat meer 

betrokkenheid op het terrein essentieel is 

om een efficiënte verspreiding en 

communicatie van de resultaten te 

verzekeren; begrijpt dat het 

partnerschapsbeginsel zorgt voor 

toegevoegde waarde bij de 

tenuitvoerlegging van Europese 

beleidsmaatregelen, zoals bevestigd werd 

in een recente studie van de Commissie, 

maar wijst erop dat het mobiliseren van 

partners eerder moeilijk blijft vanwege 

hun diversiteit en, soms, 

belangenconflicten; 

9. onderstreept dat meer 

betrokkenheid op het terrein essentieel is 

om een efficiënte verspreiding en 

communicatie van de resultaten te 

verzekeren; begrijpt dat het 

partnerschapsbeginsel zorgt voor 

toegevoegde waarde bij de 

tenuitvoerlegging van Europese 

beleidsmaatregelen, zoals bevestigd werd 

in een recente studie van de Commissie, 

maar wijst erop dat de betrokkenheid van 

partners vaak verzandt in een formele 

toepassing van het partnerschapsbeginsel 

en de begunstigden van de ESI-fondsen 

vaak niet in de gelegenheid stelt om 

daadwerkelijk en actief deel te nemen aan 

het bestuurlijke proces; 

Or. it 

 

Amendement   72 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 
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Ontwerpresolutie Amendement 

9. onderstreept dat meer 

betrokkenheid op het terrein essentieel is 

om een efficiënte verspreiding en 

communicatie van de resultaten te 

verzekeren; begrijpt dat het 

partnerschapsbeginsel zorgt voor 

toegevoegde waarde bij de 

tenuitvoerlegging van Europese 

beleidsmaatregelen, zoals bevestigd werd 

in een recente studie van de Commissie, 

maar wijst erop dat het mobiliseren van 

partners eerder moeilijk blijft vanwege hun 

diversiteit en, soms, belangenconflicten; 

9. onderstreept dat meer 

betrokkenheid op het terrein, zowel lokaal 

als regionaal, essentieel is om een 

efficiënte verspreiding en communicatie 

van de resultaten te verzekeren; begrijpt 

dat het partnerschapsbeginsel zorgt voor 

toegevoegde waarde bij de 

tenuitvoerlegging van Europese 

beleidsmaatregelen, zoals bevestigd werd 

in een recente studie van de Commissie, 

maar wijst erop dat het mobiliseren van 

partners eerder moeilijk blijft vanwege hun 

diversiteit en, soms, belangenconflicten; 

Or. hr 

 

Amendement   73 

Marc Joulaud 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. wijst bovendien op de strategische 

en langdurige aard van 

cohesiebeleidsinvesteringen, wat betekent 

dat er niet altijd onmiddellijk resultaat is, 

wat nadelig is voor de zichtbaarheid van de 

instrumenten, vooral in vergelijking met 

andere instrumenten van de Unie zoals het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI); 

10. wijst bovendien op de strategische 

en langdurige aard van 

cohesiebeleidsinvesteringen, wat betekent 

dat er niet altijd onmiddellijk resultaat is, 

wat nadelig is voor de zichtbaarheid van de 

instrumenten, vooral in vergelijking met 

andere instrumenten van de Unie zoals het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI); benadrukt ook dat 

de resultaten van bepaalde investeringen 

(met name in menselijk kapitaal) minder 

zichtbaar en moeilijker te kwantificeren 

zijn dan in het kader van "materiële" 

investeringen, hetgeen de legitimiteit 

ervan echter niet op de helling zet; 

Or. fr 
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Amendement   74 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. wijst bovendien op de strategische 

en langdurige aard van 

cohesiebeleidsinvesteringen, wat betekent 

dat er niet altijd onmiddellijk resultaat is, 

wat nadelig is voor de zichtbaarheid van de 

instrumenten, vooral in vergelijking met 

andere instrumenten van de Unie zoals het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI); 

10. wijst bovendien op de strategische 

en langdurige aard van 

cohesiebeleidsinvesteringen, wat betekent 

dat er niet altijd onmiddellijk resultaat is, 

wat nadelig is voor de zichtbaarheid van de 

instrumenten, vooral in vergelijking met 

andere instrumenten van de Unie zoals het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI); dringt aan op een 

gedetailleerdere evaluatie van de 

langetermijngevolgen van het 

cohesiebeleid voor de arbeidsmarkten in 

de lidstaten, met speciale aandacht voor 

de soort en niet slechts het aantal banen 

dat wordt gecreëerd door de ESI-fondsen; 

Or. en 

 

Amendement   75 

Matthijs van Miltenburg 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. wijst bovendien op de strategische 

en langdurige aard van 

cohesiebeleidsinvesteringen, wat betekent 

dat er niet altijd onmiddellijk resultaat is, 

wat nadelig is voor de zichtbaarheid van de 

instrumenten, vooral in vergelijking met 

andere instrumenten van de Unie zoals het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI); 

10. wijst bovendien op de strategische 

en langdurige aard van 

cohesiebeleidsinvesteringen, wat betekent 

dat er niet altijd onmiddellijk resultaat is, 

wat nadelig is voor de zichtbaarheid van de 

instrumenten, vooral in vergelijking met 

andere instrumenten van de Unie zoals het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI); is derhalve van 

mening dat er meer aandacht moet 

worden geschonken aan evaluatie 

achteraf en de communicatie over de 
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bijdrage van de ESI-fondsen aan de 

strategie van de Unie voor slimme, 

duurzame en inclusieve groei; 

Or. en 

 

Amendement   76 

Lambert van Nistelrooij 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. wijst bovendien op de strategische 

en langdurige aard van 

cohesiebeleidsinvesteringen, wat betekent 

dat er niet altijd onmiddellijk resultaat is, 

wat nadelig is voor de zichtbaarheid van de 

instrumenten, vooral in vergelijking met 

andere instrumenten van de Unie zoals het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI); 

10. wijst bovendien op de strategische 

en langdurige aard van 

cohesiebeleidsinvesteringen, wat betekent 

dat er niet altijd onmiddellijk resultaat is, 

wat nadelig is voor de zichtbaarheid van de 

instrumenten, vooral in vergelijking met 

andere instrumenten van de Unie zoals het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI); dringt er derhalve 

op aan dat communicatieactiviteiten door 

moeten gaan tot vier jaar na de afsluiting 

van het project wanneer de resultaten van 

een project duidelijk zichtbaar zijn; 

Or. en 

 

Amendement   77 

Raymond Finch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst op de belangrijke rol van de 

media bij het informeren van de burgers 

over EU-aangelegenheden; betreurt echter 

de beperkte verslaggeving over EU-

cohesiebeleidsinstrumenten; benadrukt 

dat communicatiestrategieën ontwikkeld 

11. benadrukt de belangrijke rol die de 

media zouden moeten spelen, namelijk 

door op te treden als controlerend orgaan 

en burgers op de juiste wijze en zonder 

vooroordelen te informeren over EU-

aangelegenheden; is van mening dat er 
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moeten worden die aangepast zijn aan de 

huidige uitdagingen met betrekking tot 

informatie, en die rekening houden met 

de digitale vooruitgang en de mix van 

verschillende mediakanalen; 

een grote hoeveelheid nepnieuws in 

omloop is, afkomstig van media die pro-

EU zijn; 

Or. en 

 

Amendement   78 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst op de belangrijke rol van de 

media bij het informeren van de burgers 

over EU-aangelegenheden; betreurt echter 

de beperkte verslaggeving over EU-

cohesiebeleidsinstrumenten; benadrukt 

dat communicatiestrategieën ontwikkeld 

moeten worden die aangepast zijn aan de 

huidige uitdagingen met betrekking tot 

informatie, en die rekening houden met 

de digitale vooruitgang en de mix van 

verschillende mediakanalen; 

11. wijst op de belangrijke rol van de 

media bij het informeren van de burgers 

over EU-aangelegenheden; 

Or. fr 

 

Amendement   79 

Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst op de belangrijke rol van de 

media bij het informeren van de burgers 

over EU-aangelegenheden; betreurt echter 

de beperkte verslaggeving over EU-

cohesiebeleidsinstrumenten; benadrukt dat 

communicatiestrategieën ontwikkeld 

11. wijst op de belangrijke rol van de 

media bij het informeren van de burgers 

over allerlei EU-beleid en EU-

aangelegenheden in het algemeen; betreurt 

echter de beperkte verslaggeving over EU-

cohesiebeleidsinstrumenten; benadrukt dat 
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moeten worden die aangepast zijn aan de 

huidige uitdagingen met betrekking tot 

informatie, en die rekening houden met de 

digitale vooruitgang en de mix van 

verschillende mediakanalen; 

informatiecampagnes waarmee projecten 

die dankzij cohesiebeleid zichtbare 

resultaten geboekt hebben in de 

schijnwerpers worden gezet alsmede 
communicatiestrategieën ontwikkeld 

moeten worden die aangepast zijn aan de 

huidige uitdagingen met betrekking tot 

informatie, en die rekening houden met de 

digitale vooruitgang en de mix van 

verschillende mediakanalen; 

Or. ro 

 

Amendement   80 

Krzysztof Hetman 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst op de belangrijke rol van de 

media bij het informeren van de burgers 

over EU-aangelegenheden; betreurt echter 

de beperkte verslaggeving over EU-

cohesiebeleidsinstrumenten; benadrukt dat 

communicatiestrategieën ontwikkeld 

moeten worden die aangepast zijn aan de 

huidige uitdagingen met betrekking tot 

informatie, en die rekening houden met de 

digitale vooruitgang en de mix van 

verschillende mediakanalen; 

11. wijst op de belangrijke rol van de 

media bij het informeren van de burgers 

over EU-aangelegenheden; betreurt echter 

de beperkte verslaggeving over EU-

cohesiebeleidsinstrumenten; benadrukt dat 

communicatiestrategieën ontwikkeld 

moeten worden die zijn gericht op de 

media en die aangepast zijn aan de huidige 

uitdagingen met betrekking tot informatie, 

die informatie bieden in een toegankelijke 

en aantrekkelijke vorm en die rekening 

houden met de digitale vooruitgang en de 

mix van verschillende mediakanalen; 

Or. en 

 

Amendement   81 

Andor Deli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 
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Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst op de belangrijke rol van de 

media bij het informeren van de burgers 

over EU-aangelegenheden; betreurt echter 

de beperkte verslaggeving over EU-

cohesiebeleidsinstrumenten; benadrukt dat 

communicatiestrategieën ontwikkeld 

moeten worden die aangepast zijn aan de 

huidige uitdagingen met betrekking tot 

informatie, en die rekening houden met de 

digitale vooruitgang en de mix van 

verschillende mediakanalen; 

11. wijst op de belangrijke rol van de 

media bij het informeren van de burgers 

over EU-aangelegenheden; betreurt echter 

de beperkte verslaggeving over EU-

cohesiebeleidsinstrumenten; benadrukt dat 

communicatiestrategieën ontwikkeld 

moeten worden die aangepast zijn aan de 

huidige uitdagingen met betrekking tot 

informatie, en die profiteren van de 

digitale vooruitgang en de mix van 

verschillende mediakanalen die 

beschikbaar zijn om deze beter te 

gebruiken wanneer mogelijkheden die 

worden geboden en resultaten die worden 

behaald door de ESI-fondsen worden 

gepromoot; 

Or. en 

 

Amendement   82 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst op de belangrijke rol van de 

media bij het informeren van de burgers 

over EU-aangelegenheden; betreurt echter 

de beperkte verslaggeving over EU-

cohesiebeleidsinstrumenten; benadrukt dat 

communicatiestrategieën ontwikkeld 

moeten worden die aangepast zijn aan de 

huidige uitdagingen met betrekking tot 

informatie, en die rekening houden met de 

digitale vooruitgang en de mix van 

verschillende mediakanalen; 

11. wijst op de belangrijke rol van de 

media bij het informeren van de burgers 

over EU-aangelegenheden; betreurt echter 

de beperkte verslaggeving over EU-

cohesiebeleidsinstrumenten; benadrukt dat 

communicatiestrategieën ontwikkeld 

moeten worden die aangepast zijn aan de 

huidige uitdagingen met betrekking tot 

informatie, en die rekening houden met de 

digitale vooruitgang en de mix van 

verschillende mediakanalen, vooral gezien 

de toenemende invloed van sociale media 

op informatie; 

Or. hr 
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Amendement   83 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst op de belangrijke rol van de 

media bij het informeren van de burgers 

over EU-aangelegenheden; betreurt echter 

de beperkte verslaggeving over EU-

cohesiebeleidsinstrumenten; benadrukt dat 

communicatiestrategieën ontwikkeld 

moeten worden die aangepast zijn aan de 

huidige uitdagingen met betrekking tot 

informatie, en die rekening houden met de 

digitale vooruitgang en de mix van 

verschillende mediakanalen; 

11. wijst op de belangrijke rol van de 

media bij het informeren van de burgers 

over EU-aangelegenheden; betreurt echter 

de beperkte verslaggeving over EU-

cohesiebeleidsinstrumenten in de media; 

benadrukt dat communicatiestrategieën 

ontwikkeld moeten worden die aangepast 

zijn aan de huidige uitdagingen met 

betrekking tot informatie, en die rekening 

houden met de digitale vooruitgang en de 

mix van verschillende mediakanalen; 

Or. it 

 

Amendement   84 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. roept de Commissie en de lidstaten 

op om de coördinatie en de 

toegankelijkheid van bestaande kanalen 

en instrumenten voor communicatie op 

EU-niveau te verbeteren, teneinde 

onderwerpen met een impact op de EU-

agenda aan te pakken; benadrukt in dit 

verband het belang van effectieve 

communicatie over hoe de 

tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 

leidt tot concrete resultaten in het 

dagelijkse leven van EU-burgers; 

Schrappen 

Or. fr 
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Amendement   85 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. roept de Commissie en de lidstaten 

op om de coördinatie en de 

toegankelijkheid van bestaande kanalen en 

instrumenten voor communicatie op EU-

niveau te verbeteren, teneinde onderwerpen 

met een impact op de EU-agenda aan te 

pakken; benadrukt in dit verband het 

belang van effectieve communicatie over 

hoe de tenuitvoerlegging van het 

cohesiebeleid leidt tot concrete resultaten 

in het dagelijkse leven van EU-burgers; 

12. roept de Commissie en de lidstaten 

op om de coördinatie en de 

toegankelijkheid van bestaande kanalen en 

instrumenten voor communicatie op EU-

niveau te verbeteren, teneinde onderwerpen 

met een impact op de EU-agenda aan te 

pakken; benadrukt in dit verband het 

belang van effectieve communicatie, 

mogelijk in het kader van het toekomstige 

programma Europa voor de burger, over 

hoe de tenuitvoerlegging van het 

cohesiebeleid leidt tot concrete resultaten 

in het dagelijkse leven van EU-burgers; 

Or. hr 

 

Amendement   86 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. roept de Commissie en de lidstaten 

op om de coördinatie en de 

toegankelijkheid van bestaande kanalen en 

instrumenten voor communicatie op EU-

niveau te verbeteren, teneinde onderwerpen 

met een impact op de EU-agenda aan te 

pakken; benadrukt in dit verband het 

belang van effectieve communicatie over 

hoe de tenuitvoerlegging van het 

cohesiebeleid leidt tot concrete resultaten 

in het dagelijkse leven van EU-burgers; 

12. roept de Commissie en de lidstaten 

op om de coördinatie en de 

toegankelijkheid van bestaande kanalen en 

instrumenten voor communicatie op EU-

niveau te verbeteren, teneinde onderwerpen 

met een impact op de EU-agenda aan te 

pakken; benadrukt in dit verband het 

belang van effectieve communicatie over 

hoe de tenuitvoerlegging van het 

cohesiebeleid leidt tot concrete resultaten 

in het dagelijkse leven van EU-burgers; 

roept de beheersautoriteiten en de 

begunstigden op om op actieve en 

systematische wijze de resultaten, 
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voordelen en langetermijngevolgen van 

het beleid te communiceren, waarbij ze 

rekening houden met de verschillende 

fasen van de ontwikkelingen van het 

project; 

Or. en 

 

Amendement   87 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. vraagt de Commissie regionale 

ontwikkeling zich uitsluitend op haar 

oorspronkelijke doelstellingen te richten, 

namelijk de vermindering van de 

regionale en subregionale ongelijkheden 

dankzij de ESI-fondsen; herinnert er in 

deze context aan dat deze fondsen volledig 

voor deze doelstellingen moeten worden 

gebruikt en dat alle andere overbodige 

uitgaven, met name op het gebied van 

communicatie, ernstig afbreuk zouden 

doen aan de doeltreffendheid van het 

cohesiebeleid; dringt erop aan geen 

middelen aan communicatie toe te wijzen 

en vraagt, indien dit toch het geval is, het 

bedrag bekend te maken teneinde onze 

medeburgers op de hoogte te stellen van 

de omvangrijke verspilling door de 

Europese Unie; 

Or. fr 

 

Amendement   88 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. verzoekt de Commissie om 

specifieke richtsnoeren op te stellen 

inzake technieken en methoden voor de 

communicatie over de tenuitvoerlegging 

van het cohesiebeleid, en daarin 

duidelijke aanwijzingen op te nemen over 

gemeenschappelijke elementen die alle 

voorlichtingscampagnes inzake de met de 

ESI-fondsen gerealiseerde projecten 

moeten omvatten om ervoor te zorgen dat 

die projecten onmiddellijk en eenvoudig 

herkenbaar zijn; 

Or. it 

 

Amendement   89 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 12 ter. onderstreept dat het, gelet op de 

kwantiteit en de kwaliteit van de 

informatie die circuleert via de 

traditionele en de moderne media, niet 

langer volstaat om enkel het logo van de 

Commissie op de borden met 

projectbeschrijvingen te tonen; verzoekt 

de Commissie om doeltreffender 

instrumenten voor de identificatie van de 

projecten te creëren; 

Or. it 

 

Amendement   90 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 
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Ontwerpresolutie Amendement 

13. verwelkomt de huidige specifieke 

communicatie-activiteiten, zoals de 

campagne "Europa in mijn regio", de 

onlinetoepassing "EU budget for results" 

van de Commissie, de samenwerking met 

CIRCOM Regional1 en de mogelijkheden 

dankzij het recent gecreëerde Europees 

solidariteitskorps, teneinde ter plaatse 

meer bewustwording omtrent de impact 

van het cohesiebeleid te creëren; 

benadrukt bovendien dat de inspanningen 

gericht moeten worden op het bereiken 

van studenten en journalisten als 

potentiële communicatievectoren, en op 

het verzekeren van een geografisch 

evenwicht in de communicatiecampagnes; 

Schrappen 

_________________  

1 Professionele vereniging voor regionale 

publieke omroepen in Europa. 

 

Or. fr 

 

Amendement   91 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. verwelkomt de huidige specifieke 

communicatie-activiteiten, zoals de 

campagne "Europa in mijn regio", de 

onlinetoepassing "EU budget for results" 

van de Commissie, de samenwerking met 

CIRCOM Regional1 en de mogelijkheden 

dankzij het recent gecreëerde Europees 

solidariteitskorps, teneinde ter plaatse meer 

bewustwording omtrent de impact van het 

cohesiebeleid te creëren; benadrukt 

bovendien dat de inspanningen gericht 

moeten worden op het bereiken van 

studenten en journalisten als potentiële 

13. verwelkomt de huidige specifieke 

communicatieactiviteiten, zoals de 

campagne "Europa in mijn regio", de 

onlinetoepassing "EU budget for results" 

van de Commissie, de samenwerking met 

CIRCOM Regional1 en de mogelijkheden 

dankzij het recent gecreëerde Europees 

solidariteitskorps, teneinde ter plaatse, 

zowel lokaal als regionaal, meer 

bewustwording omtrent de impact van het 

cohesiebeleid te creëren; benadrukt 

bovendien dat de inspanningen gericht 

moeten worden op het bereiken van 
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communicatievectoren, en op het 

verzekeren van een geografisch evenwicht 

in de communicatiecampagnes; 

studenten en journalisten als potentiële 

communicatievectoren, en op het 

verzekeren van een geografisch evenwicht 

in de communicatiecampagnes; 

_________________ _________________ 

1 Professionele vereniging voor regionale 

publieke omroepen in Europa. 

1 Professionele vereniging voor regionale 

publieke omroepen in Europa. 

Or. hr 

 

Amendement   92 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. nodigt nationale, regionale en 

lokale autoriteiten uit om de DG's 

REGIO, EMPL, AGRI en MARE te 

voorzien van tijdige en gedetailleerde 

informatie over de financiële gegevens en 

de resultaten van de desbetreffende 

operationele programma's, mede om het 

opendataportaal voor de ESI-fondsen te 

verbeteren en de transparantie, 

verantwoording en vergelijkbaarheid van 

de tenuitvoerlegging van de programma's 

in de lidstaten te vergroten; 

Or. en 

 

Amendement   93 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt dat de 

communicatiemechanismen in 

Schrappen 
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Verordening (EU) 1303/2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen 

aangepast moeten worden, zodat binnen 

technische ondersteuning een specifieke 

enveloppe gecreëerd kan worden voor 

communicatie, en zodat de bindende 

vereisten inzake publiciteit voor 

cohesiebeleidsprojecten strenger gemaakt 

kunnen worden; 

Or. fr 

 

Amendement   94 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt dat de 

communicatiemechanismen in 

Verordening (EU) 1303/2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen 

aangepast moeten worden, zodat binnen 

technische ondersteuning een specifieke 

enveloppe gecreëerd kan worden voor 

communicatie, en zodat de bindende 

vereisten inzake publiciteit voor 

cohesiebeleidsprojecten strenger gemaakt 

kunnen worden; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   95 

Matthijs van Miltenburg 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt dat de 

communicatiemechanismen in 

14. benadrukt dat de 

communicatiemechanismen in 
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Verordening (EU) 1303/2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen aangepast 

moeten worden, zodat binnen technische 

ondersteuning een specifieke enveloppe 

gecreëerd kan worden voor 

communicatie, en zodat de bindende 

vereisten inzake publiciteit voor 

cohesiebeleidsprojecten strenger gemaakt 

kunnen worden; 

Verordening (EU) 1303/2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen aangepast 

moeten worden, zodat de bindende 

vereisten inzake publiciteit voor 

cohesiebeleidsprojecten strenger gemaakt 

kunnen worden; 

Or. en 

 

Amendement   96 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt dat de 

communicatiemechanismen in 

Verordening (EU) 1303/2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen aangepast 

moeten worden, zodat binnen technische 

ondersteuning een specifieke enveloppe 

gecreëerd kan worden voor communicatie, 

en zodat de bindende vereisten inzake 

publiciteit voor cohesiebeleidsprojecten 

strenger gemaakt kunnen worden; 

14. benadrukt dat de 

communicatiemechanismen in 

Verordening (EU) 1303/2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen aangepast 

moeten worden, zodat binnen technische 

ondersteuning een specifieke enveloppe 

gecreëerd kan worden voor communicatie, 

en zodat de bindende vereisten inzake 

publiciteit en informatie voor 

cohesiebeleidsprojecten strenger gemaakt 

kunnen worden; 

Or. hr 

 

Amendement   97 

Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt dat de 

communicatiemechanismen in 

14. benadrukt dat 

communicatiemechanismen in 



 

AM\1121740NL.docx 51/80 PE602.788v01-00 

 NL 

Verordening (EU) 1303/2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen aangepast 

moeten worden, zodat binnen technische 

ondersteuning een specifieke enveloppe 

gecreëerd kan worden voor communicatie, 

en zodat de bindende vereisten inzake 

publiciteit voor cohesiebeleidsprojecten 

strenger gemaakt kunnen worden; 

Verordening (EU) 1303/2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen aangepast 

moeten worden, zodat binnen technische 

ondersteuning een specifieke enveloppe 

gecreëerd kan worden voor communicatie, 

en zodat de bindende vereisten inzake 

publiciteit voor cohesiebeleidsprojecten 

strenger gemaakt kunnen worden; dringt er 

bij de Commissie op aan duidelijke 

richtsnoeren te verstrekken over hoe de 

technische bijstand voor communicatie 

precies kan worden gebruikt in de huidige 

financieringsperiode ten behoeve van de 

rechtszekerheid voor lokale en regionale 

autoriteiten en andere begunstigden; 

Or. en 

 

Amendement   98 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt dat de 

communicatiemechanismen in 

Verordening (EU) 1303/2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen aangepast 

moeten worden, zodat binnen technische 

ondersteuning een specifieke enveloppe 

gecreëerd kan worden voor communicatie, 

en zodat de bindende vereisten inzake 

publiciteit voor cohesiebeleidsprojecten 

strenger gemaakt kunnen worden; 

14. benadrukt dat 

communicatiemechanismen in 

Verordening (EU) 1303/2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen aangepast 

moeten worden, zodat binnen technische 

ondersteuning een specifieke enveloppe 

gecreëerd kan worden voor communicatie, 

en zodat de bindende vereisten inzake 

publiciteit voor cohesiebeleidsprojecten 

strenger gemaakt kunnen worden; dringt er 

bij de Commissie op aan in 2017 een 

duidelijke leidraad te verstrekken over hoe 

de technische bijstand voor communicatie 

kan worden gebruikt in de huidige 

financieringsperiode ten behoeve van de 

rechtszekerheid voor lokale en regionale 

autoriteiten en andere begunstigden; 

Or. en 
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Amendement   99 

Elena Gentile 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. benadrukt het belang van de 

informatiecentra van Europe Direct 

vanwege hun belangrijke rol in de 

gedecentraliseerde communicatiestrategie 

voor lokale en regionale autoriteiten die 

de lokale en regionale belanghebbenden 

het best kennen, evenals de onderwerpen 

die burgers belangrijk vinden; acht hun 

rol derhalve van vitaal belang voor 

Europese communicatie en is van mening 

dat deze verder moet worden versterkt, 

met name door nauwere samenwerking 

met de Europese instellingen; 

Or. en 

 

Amendement   100 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. benadrukt de behoefte aan verdere 

prioritering van communicatie in de 

hiërarchie van de prioriteiten van het EU-

cohesiebeleid, met name onder 

managementmedewerkers die niet direct 

verantwoordelijk zijn voor communicatie, 

en om communicatie op te nemen in de 

normale procedure van de ESI-fondsen; 

verzoekt om verdere professionalisering 

op het gebied van communicatie, met 

name op lokaal gebied en door het 

vermijden van EU-jargon; 
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Or. en 

 

Amendement   101 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. verwelkomt het initiatief van de 

Visegradlanden over de externe effecten 

van het cohesiebeleid in de EU-152 en 

roept de Commissie op om een bredere 

studie op niveau van de EU-28 voor te 

bereiden; roept de Commissie bovendien 

op om te differentiëren in haar 

communicatiestrategieën tussen lidstaten 

die nettobetalers en lidstaten die 

nettobegunstigden zijn, en daarbij te 

benadrukken welke specifieke voordelen 

het cohesiebeleid heeft voor de reële 

economie, de bevordering van het 

ondernemerschap, innovatie en het 

creëren van groei en werkgelegenheid in 

alle EU-regio's, zowel via directe 

investeringen als via directe en indirecte 

export (externe effecten); 

15. verwelkomt de evaluatie achteraf 

van programma's in het kader van het 

cohesiebeleid in 2007-2013 door de 

Commissie, die een uitstekende bron 

vormt voor communicatie over de 

behaalde resultaten en de opgetreden 

gevolgen; neemt nota van het initiatief van 

de Visegradlanden over de externe effecten 

van het cohesiebeleid in de EU-152 en 

roept de Commissie op om een bredere 

studie op niveau van de EU-28 voor te 

bereiden; 

_________________ _________________ 

2 Verslag in opdracht van het Pools 

ministerie voor Economische 

Ontwikkeling, in het kader van de evaluatie 

ex-post en de verwachte evolutie van de 

voordelen voor EU-15-landen door de 

tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid in 

Visegradlanden, getiteld "How do EU-15 

Member States benefit from the Cohesion 

Policy in the V4?". 

2 Verslag in opdracht van het Pools 

ministerie voor Economische 

Ontwikkeling, in het kader van de evaluatie 

ex-post en de verwachte evolutie van de 

voordelen voor EU-15-landen door de 

tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid in 

Visegradlanden, getiteld "How do EU-15 

Member States benefit from the Cohesion 

Policy in the V4?". 

Or. en 

 

Amendement   102 

Marc Joulaud 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. verwelkomt het initiatief van de 

Visegradlanden over de externe effecten 

van het cohesiebeleid in de EU-152 en 

roept de Commissie op om een bredere 

studie op niveau van de EU-28 voor te 

bereiden; roept de Commissie bovendien 

op om te differentiëren in haar 

communicatiestrategieën tussen lidstaten 

die nettobetalers en lidstaten die 

nettobegunstigden zijn, en daarbij te 

benadrukken welke specifieke voordelen 

het cohesiebeleid heeft voor de reële 

economie, de bevordering van het 

ondernemerschap, innovatie en het creëren 

van groei en werkgelegenheid in alle EU-

regio's, zowel via directe investeringen als 

via directe en indirecte export (externe 

effecten); 

15. neemt met de nodige 

voorzichtigheid kennis van het initiatief 

van de Visegradlanden over de externe 

effecten van het cohesiebeleid in de EU-

152 en roept de Commissie op om een 

bredere studie op niveau van de EU-28 

voor te bereiden; roept de Commissie 

bovendien op om te differentiëren in haar 

communicatiestrategieën tussen lidstaten 

die nettobetalers en lidstaten die 

nettobegunstigden zijn, en daarbij te 

benadrukken welke specifieke voordelen 

het cohesiebeleid heeft voor de reële 

economie, de bevordering van het 

ondernemerschap, innovatie en het creëren 

van groei en werkgelegenheid in alle EU-

regio's, zowel via directe investeringen als 

via directe en indirecte export (externe 

effecten); 

_________________ _________________ 

2 Verslag in opdracht van het Pools 

ministerie voor Economische 

Ontwikkeling, in het kader van de evaluatie 

ex-post en de verwachte evolutie van de 

voordelen voor EU-15-landen door de 

tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid in 

Visegradlanden, getiteld "How do EU-15 

Member States benefit from the Cohesion 

Policy in the V4?". 

2 Verslag in opdracht van het Pools 

ministerie voor Economische 

Ontwikkeling, in het kader van de evaluatie 

ex-post en de verwachte evolutie van de 

voordelen voor EU-15-landen door de 

tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid in 

Visegradlanden, getiteld "How do EU-15 

Member States benefit from the Cohesion 

Policy in the V4?". 

Or. fr 

 

Amendement   103 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 
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Ontwerpresolutie Amendement 

15. verwelkomt het initiatief van de 

Visegradlanden over de externe effecten 

van het cohesiebeleid in de EU-152 en 

roept de Commissie op om een bredere 

studie op niveau van de EU-28 voor te 

bereiden; roept de Commissie bovendien 

op om te differentiëren in haar 

communicatiestrategieën tussen lidstaten 

die nettobetalers en lidstaten die 

nettobegunstigden zijn, en daarbij te 

benadrukken welke specifieke voordelen 

het cohesiebeleid heeft voor de reële 

economie, de bevordering van het 

ondernemerschap, innovatie en het creëren 

van groei en werkgelegenheid in alle EU-

regio's, zowel via directe investeringen als 

via directe en indirecte export (externe 

effecten); 

15. verwelkomt het initiatief van de 

Visegradlanden over de externe effecten 

van het cohesiebeleid in de EU-152 en 

roept de Commissie op om een bredere 

studie op niveau van de EU-28 voor te 

bereiden; roept de Commissie bovendien 

op om te differentiëren in haar 

communicatiestrategieën tussen lidstaten 

die nettobetalers en lidstaten die 

nettobegunstigden zijn, en daarbij te 

benadrukken welke specifieke voordelen 

het cohesiebeleid heeft voor de reële 

economie, de bevordering van het 

ondernemerschap, innovatie, het creëren 

van groei en werkgelegenheid in alle EU-

regio's en het verbeteren van de 

gemeenschaps- en economische 

infrastructuur, zowel via directe 

investeringen als via directe en indirecte 

export (externe effecten); 

_________________ _________________ 

2 Verslag in opdracht van het Pools 

ministerie voor Economische 

Ontwikkeling, in het kader van de evaluatie 

ex-post en de verwachte evolutie van de 

voordelen voor EU-15-landen door de 

tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid in 

Visegradlanden, getiteld "How do EU-15 

Member States benefit from the Cohesion 

Policy in the V4?". 

2 Verslag in opdracht van het Pools 

ministerie voor Economische 

Ontwikkeling, in het kader van de evaluatie 

ex-post en de verwachte evolutie van de 

voordelen voor EU-15-landen door de 

tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid in 

Visegradlanden, getiteld "How do EU-15 

Member States benefit from the Cohesion 

Policy in the V4?". 

Or. hr 

 

Amendement   104 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. roept de beheersautoriteiten op om 

manieren te identificeren om de toegang tot 

16. roept de beheersautoriteiten op om 

manieren te identificeren om de toegang tot 
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informatie te vergemakkelijken, teneinde 

de transparantie en de zichtbaarheid van 

financieringsmogelijkheden te verbeteren 

en een effectieve uitwisseling van 

informatie en kennis voor begunstigden te 

verzekeren; 

informatie te vergemakkelijken en te 

standaardiseren, teneinde de transparantie 

en de zichtbaarheid van 

financieringsmogelijkheden te verbeteren 

en een effectieve uitwisseling van 

informatie en kennis voor begunstigden te 

verzekeren; 

Or. hr 

 

Amendement   105 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. roept de beheersautoriteiten op om 

manieren te identificeren om de toegang tot 

informatie te vergemakkelijken, teneinde 

de transparantie en de zichtbaarheid van 

financieringsmogelijkheden te verbeteren 

en een effectieve uitwisseling van 

informatie en kennis voor begunstigden te 

verzekeren; 

16. roept de beheersautoriteiten op om 

manieren te identificeren om de toegang tot 

informatie te vergemakkelijken, teneinde 

de transparantie en de zichtbaarheid van 

financieringsmogelijkheden te verbeteren 

en een effectieve uitwisseling van 

informatie en kennis voor begunstigden te 

verzekeren; wijst op de noodzaak om 

aanwezige ervaring beter te benutten; 

Or. en 

 

Amendement   106 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. acht het voor een echt 

geloofwaardig cohesiebeleid noodzakelijk 

dat zowel goede als slechte praktijken 

voldoende zichtbaar worden gemaakt 

dankzij databanken die zich niet beperken 

tot een summiere beschrijving van het 
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project en de gemaakte kosten, zodat de 

burgers zowel de meerwaarde en waarde 

van het merendeel van de verwezenlijkte 

projecten doeltreffend kunnen beoordelen 

als, in bepaalde gevallen, het geringe nut 

ervan voor een bepaald gebied; 

Or. en 

 

Amendement   107 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. verzoekt de Commissie om de 

uitwisseling van goede praktijken van de 

Europese regio's op het gebied van 

doeltreffendere communicatiestrategieën 

en -projecten te bevorderen; 

Or. it 

 

Amendement   108 

Krzysztof Hetman 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. benadrukt dat er behoefte is aan een 

communicatiestrategie voor digitale en 

sociale media waarin aandacht wordt 

besteed aan het bereiken van de 

eindgebruikers via interactieve online 

enquêtes, het ontwikkelen van 

toegankelijke op mobiele apparaten 

gebaseerde inhoud en het waarborgen dat 

informatie in verschillende talen 

beschikbaar is; 

18. benadrukt dat er in toenemende 

mate behoefte is aan een versterking van 

communicatie via nieuwe mediakanalen 

waarvoor een communicatiestrategie voor 

digitale en sociale media moet worden 

ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed 

aan het bereiken van de eindgebruikers via 

verschillende middelen, zoals interactieve 

online enquêtes of mobiele toepassingen, 

het ontwikkelen van toegankelijke op 

mobiele apparaten gebaseerde inhoud en 
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het waarborgen dat informatie in 

verschillende talen beschikbaar is en is 

afgestemd op verschillende 

leeftijdsgroepen; 

Or. en 

 

Amendement   109 

Andor Deli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. benadrukt dat er behoefte is aan een 

communicatiestrategie voor digitale en 

sociale media waarin aandacht wordt 

besteed aan het bereiken van de 

eindgebruikers via interactieve online 

enquêtes, het ontwikkelen van 

toegankelijke op mobiele apparaten 

gebaseerde inhoud en het waarborgen dat 

informatie in verschillende talen 

beschikbaar is; 

18. benadrukt dat er behoefte is aan een 

communicatiestrategie voor digitale en 

sociale mediaplatforms, waarmee burgers 

worden geïnformeerd en die hen de kans 

bieden hun behoeften aan te geven 

wanneer het hun regio betreft en dat deze 

platforms aandacht moeten besteden aan 

het bereiken van de eindgebruikers via 

interactieve online enquêtes, het 

ontwikkelen van toegankelijke op mobiele 

apparaten gebaseerde inhoud en het 

waarborgen dat informatie in verschillende 

talen beschikbaar is; 

Or. en 

 

Amendement   110 

Matthijs van Miltenburg 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. benadrukt dat er behoefte is aan een 

communicatiestrategie voor digitale en 

sociale media waarin aandacht wordt 

besteed aan het bereiken van de 

eindgebruikers via interactieve online 

18. benadrukt dat er behoefte is aan een 

communicatiestrategie voor digitale en 

sociale media waarin aandacht wordt 

besteed aan het bereiken van de 

eindgebruikers via interactieve online 
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enquêtes, het ontwikkelen van 

toegankelijke op mobiele apparaten 

gebaseerde inhoud en het waarborgen dat 

informatie in verschillende talen 

beschikbaar is; 

middelen, het ontwikkelen van 

toegankelijke op mobiele apparaten 

gebaseerde inhoud en het waarborgen dat 

informatie, indien passend, in 

verschillende talen beschikbaar is; 

Or. en 

 

Amendement   111 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. verzoekt de Commissie om een 

regionale versie van de RegioStars-prijs in 

te stellen, waarbij elk jaar op regionaal 

niveau het beste gerealiseerde of 

afgeronde project kan worden bekroond; 

Or. it 

 

Amendement   112 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. stimuleert de verdere verbetering 

en promotie van gegevens en grafieken 

binnen het opendataportaal voor de ESI-

fondsen, zodat verslaggevers deze kunnen 

gebruiken; 

Or. en 

 

Amendement   113 

Matthijs van Miltenburg 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. raadt daarnaast aan om het toezicht 

op en de evaluatie van de huidige 

communicatie-activiteiten te verbeteren en 

raadt aan een taskforce voor communicatie 

op te zetten en daarbij actoren uit 

verschillende lagen te betrekken; 

19. raadt daarnaast aan om het toezicht 

op en de evaluatie van de huidige 

communicatieactiviteiten te verbeteren en 

raadt aan regionale taskforces voor 

communicatie op te zetten en daarbij 

actoren uit verschillende lagen te 

betrekken; 

Or. en 

 

Amendement   114 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. raadt daarnaast aan om het toezicht 

op en de evaluatie van de huidige 

communicatie-activiteiten te verbeteren en 

raadt aan een taskforce voor communicatie 

op te zetten en daarbij actoren uit 

verschillende lagen te betrekken; 

19. raadt daarnaast aan om het toezicht 

op en de evaluatie van de huidige 

communicatieactiviteiten te verbeteren en 

raadt aan een strategie voor communicatie 

op te zetten en daarbij actoren uit 

verschillende lagen te betrekken; 

Or. en 

 

Amendement   115 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt de rol van het 

partnerschapsbeginsel voor het versterken 

van de collectieve inspanningen voor en 

het vergroten van de betrokkenheid bij het 

Schrappen 
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cohesiebeleid; roept op om de band tussen 

de overheden en de burgers te versterken 

via een open dialoog, waarbij de 

samenstelling van de partnerschappen 

indien nodig tijdens de tenuitvoerlegging 

aangepast wordt om de juiste mix van 

partners te verzekeren en de belangen van 

de gemeenschap in elke fase van het 

proces te vertegenwoordigen; 

Or. fr 

 

Amendement   116 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt de rol van het 

partnerschapsbeginsel voor het versterken 

van de collectieve inspanningen voor en 

het vergroten van de betrokkenheid bij het 

cohesiebeleid; roept op om de band tussen 

de overheden en de burgers te versterken 

via een open dialoog, waarbij de 

samenstelling van de partnerschappen 

indien nodig tijdens de tenuitvoerlegging 

aangepast wordt om de juiste mix van 

partners te verzekeren en de belangen van 

de gemeenschap in elke fase van het proces 

te vertegenwoordigen; 

20. benadrukt de rol van het 

partnerschapsbeginsel voor het versterken 

van de collectieve inspanningen voor en 

het vergroten van de betrokkenheid bij het 

cohesiebeleid; roept op om de band tussen 

de overheden, de mogelijke begunstigden 

van de ESI-fondsen en de burgers te 

versterken via een open dialoog, waarbij de 

samenstelling van de partnerschappen 

indien nodig tijdens de tenuitvoerlegging 

aangepast wordt om de juiste mix van 

partners te verzekeren en de belangen van 

de gemeenschap in elke fase van het proces 

te vertegenwoordigen; verzoekt om dit 

beginsel in de toekomstige structuur van 

het cohesiebeleid na 2020 een bindender 

karakter te geven; 

Or. it 

 

Amendement   117 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt de rol van het 

partnerschapsbeginsel voor het versterken 

van de collectieve inspanningen voor en 

het vergroten van de betrokkenheid bij het 

cohesiebeleid; roept op om de band tussen 

de overheden en de burgers te versterken 

via een open dialoog, waarbij de 

samenstelling van de partnerschappen 

indien nodig tijdens de tenuitvoerlegging 

aangepast wordt om de juiste mix van 

partners te verzekeren en de belangen van 

de gemeenschap in elke fase van het proces 

te vertegenwoordigen; 

20. benadrukt de rol van het 

partnerschapsbeginsel voor het versterken 

van de collectieve inspanningen voor en 

het vergroten van de betrokkenheid bij het 

cohesiebeleid; roept op om de band tussen 

de overheden, de economie, het 

maatschappelijk middenveld en de burgers 

te versterken via een open dialoog, waarbij 

de samenstelling van de partnerschappen 

indien nodig tijdens de tenuitvoerlegging 

aangepast wordt om de juiste mix van 

partners te verzekeren en de belangen van 

de gemeenschap in elke fase van het proces 

te vertegenwoordigen; 

Or. hr 

 

Amendement   118 

Elena Gentile 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt de rol van het 

partnerschapsbeginsel voor het versterken 

van de collectieve inspanningen voor en 

het vergroten van de betrokkenheid bij het 

cohesiebeleid; roept op om de band tussen 

de overheden en de burgers te versterken 

via een open dialoog, waarbij de 

samenstelling van de partnerschappen 

indien nodig tijdens de tenuitvoerlegging 

aangepast wordt om de juiste mix van 

partners te verzekeren en de belangen van 

de gemeenschap in elke fase van het proces 

te vertegenwoordigen; 

20. benadrukt de rol van het 

partnerschapsbeginsel voor het versterken 

van de collectieve inspanningen voor en 

het vergroten van de betrokkenheid bij het 

cohesiebeleid; roept op om de band tussen 

de overheden en de burgers te versterken 

via een open dialoog, waarbij de 

samenstelling van de partnerschappen 

indien nodig tijdens de tenuitvoerlegging 

aangepast wordt om de juiste mix van 

partners te verzekeren en de belangen van 

de gemeenschap in elke fase van het proces 

te vertegenwoordigen; roept in dit verband 

de Commissie op om de gevolgen te 

beoordelen van de voorschriften van de 

ESI-fondsen voor de mogelijkheden van 

lokale en regionale autoriteiten om te 
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investeren in en verduidelijking te bieden 

over de behandeling van publiek-private 

partnerschappen op grond van de 

Eurostat-voorschriften; 

Or. en 

 

Amendement   119 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. benadrukt dat het 

partnerschapsbeginsel moet worden 

versterkt in de komende 

financieringsperiode en dat de 

betrokkenheid van partners proactief 

moet worden bevorderd; verzoekt om de 

introductie van duidelijke minimumeisen 

aan de betrokkenheid van partners die 

ook van toepassing zijn in de 

voorbereidende fase van de programma's; 

acht het van belang dat bijdragen van 

partners aan ontwerpprogramma's 

schriftelijk bekend worden gemaakt en dat 

naar aanleiding hiervan door de 

beheersautoriteiten actie wordt 

ondernomen; vraagt dat de meest 

betrokken partners samen met de meest 

representatieve partners worden 

betrokken bij de toezichtcomités; is van 

mening dat alle partners stemrecht 

zouden moeten hebben; 

Or. en 

 

Amendement   120 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 
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Ontwerpresolutie Amendement 

21. waardeert het innovatieve model 

van meerlagige samenwerking met 

meerdere belanghebbende partijen dat in 

de stedelijke agenda van de EU wordt 

voorgesteld, en raadt aan dit model waar 

mogelijk toe te passen bij de 

tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement   121 

Ruža Tomašić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. waardeert het innovatieve model 

van meerlagige samenwerking met 

meerdere belanghebbende partijen dat in de 

stedelijke agenda van de EU wordt 

voorgesteld, en raadt aan dit model waar 

mogelijk toe te passen bij de 

tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid; 

21. is ingenomen met het innovatieve 

model van meerlagige samenwerking met 

meerdere belanghebbende partijen dat in de 

stedelijke agenda van de EU wordt 

voorgesteld, en raadt aan dit model waar 

mogelijk toe te passen bij de 

tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid; 

Or. en 

 

Amendement   122 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. benadrukt de behoefte aan 

versterking van het communicatieluik van 

grensoverschrijdende en interregionale 

samenwerking, via het delen van goede 

praktijken en succesverhalen met 

22. benadrukt de behoefte aan de 

voorlichting van de burgers over het 

gevaar van macroregionale strategieën 

voor de soevereiniteit van de lidstaten; 
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betrekking tot investeringen; 

Or. fr 

 

Amendement   123 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. benadrukt de behoefte aan 

versterking van het communicatieluik van 

grensoverschrijdende en interregionale 

samenwerking, via het delen van goede 

praktijken en succesverhalen met 

betrekking tot investeringen; 

22. benadrukt de behoefte aan 

versterking van het communicatieluik van 

grensoverschrijdende en macroregionale 

strategieën en strategieën voor en 

interregionale samenwerking, via het delen 

van goede praktijken en succesverhalen 

met betrekking tot investeringen; 

Or. en 

 

Amendement   124 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. benadrukt de behoefte aan 

versterking van het communicatieluik van 

grensoverschrijdende en interregionale 

samenwerking, via het delen van goede 

praktijken en succesverhalen met 

betrekking tot investeringen; 

22. benadrukt de behoefte aan 

versterking van het communicatieluik van 

grensoverschrijdende en interregionale 

samenwerking, via het delen van goede 

praktijken en succesverhalen met 

betrekking tot investeringen; benadrukt de 

communicatiemogelijkheden die 

gecreëerd zouden kunnen worden door de 

communicatie op het niveau van 

macroregionale EU-strategieën beter te 

benutten;  

Or. hr 
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Amendement   125 

Ruža Tomašić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. benadrukt de behoefte aan 

versterking van het communicatieluik van 

grensoverschrijdende en interregionale 

samenwerking, via het delen van goede 

praktijken en succesverhalen met 

betrekking tot investeringen; 

22. benadrukt de behoefte aan 

versterking van het communicatieluik van 

grensoverschrijdende en interregionale 

samenwerking, via het delen van goede 

praktijken en succesverhalen met 

betrekking tot investeringen; benadrukt 

dat het belangrijk is om de EU-burgers te 

informeren over de lopende 

macroregionale strategieën in de EU; 

Or. en 

 

Amendement   126 

Matthijs van Miltenburg 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. roept de Commissie op om de 

aantrekkelijkheid van financiering in het 

kader van het EU-cohesiebeleid te 

vergroten door verdere vereenvoudigings- 

en flexibiliteitsmaatregelen, alsook door 

een terugdringing van het aantal 

verordeningen; 

23. roept de Commissie op om de 

aantrekkelijkheid van financiering in het 

kader van het EU-cohesiebeleid te 

vergroten door verdere vereenvoudiging en 

om een terugdringing van het aantal 

verordeningen te overwegen; 

Or. en 

 

Amendement   127 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. roept de Commissie op om de 

aantrekkelijkheid van financiering in het 

kader van het EU-cohesiebeleid te 

vergroten door verdere vereenvoudigings- 

en flexibiliteitsmaatregelen, alsook door 

een terugdringing van het aantal 

verordeningen; 

23. roept de Commissie op om de 

aantrekkelijkheid van financiering in het 

kader van het EU-cohesiebeleid te 

vergroten door verdere vereenvoudigings- 

en flexibiliteitsmaatregelen, alsook door 

een terugdringing van het aantal 

verordeningen en zo dus zowel actieve als 

passieve overregulering te beperken; 

Or. en 

 

Amendement   128 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. roept de Commissie op om de 

aantrekkelijkheid van financiering in het 

kader van het EU-cohesiebeleid te 

vergroten door verdere vereenvoudigings- 

en flexibiliteitsmaatregelen, alsook door 

een terugdringing van het aantal 

verordeningen; 

23. roept de Commissie op om de 

aantrekkelijkheid van financiering in het 

kader van het EU-cohesiebeleid te 

vergroten door verdere vereenvoudigings- 

en flexibiliteitsmaatregelen, alsook door 

een terugdringing van de complexiteit van 

verordeningen; 

Or. en 

 

Amendement   129 

Ruža Tomašić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. roept de Commissie op om de 

aantrekkelijkheid van financiering in het 

kader van het EU-cohesiebeleid te 

vergroten door verdere vereenvoudigings- 

23. roept de Commissie op om de 

aantrekkelijkheid van financiering in het 

kader van het EU-cohesiebeleid te 

vergroten door verdere vereenvoudigings- 
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en flexibiliteitsmaatregelen, alsook door 

een terugdringing van het aantal 

verordeningen; 

en flexibiliteitsmaatregelen, alsook door 

een terugdringing van het aantal 

verordeningen en richtsnoeren; 

Or. en 

 

Amendement   130 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. roept de Commissie op om de 

aantrekkelijkheid van financiering in het 

kader van het EU-cohesiebeleid te 

vergroten door verdere vereenvoudigings- 

en flexibiliteitsmaatregelen, alsook door 

een terugdringing van het aantal 

verordeningen; 

23. roept de Commissie op om de 

aantrekkelijkheid van financiering in het 

kader van het EU-cohesiebeleid te 

vergroten door verdere vereenvoudigings- 

en flexibiliteitsmaatregelen, alsook door 

een terugdringing van het aantal 

verordeningen; doet deze oproep in het 

licht van de recente voorstellen van de 

groep op hoog niveau voor 

vereenvoudiging, om ervoor te zorgen dat 

de resultaten van de 

cohesiebeleidsmaatregelen een sterker 

positief effect kunnen hebben op de 

eindbegunstigden; 

Or. it 

 

Amendement   131 

Elena Gentile 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. verzoekt de Commissie om 

maatregelen voor te stellen die het 

stabiliteits- en groeipact groeivriendelijker 

maken en geschikter maken voor 

investeringen op de lange termijn, d.w.z. 



 

AM\1121740NL.docx 69/80 PE602.788v01-00 

 NL 

"geduldkapitaal" met een toegevoegde 

waarde voor Europa dat is gericht op de 

financiering van openbare behoeften die 

niet overeenkomen met de logica van de 

annualisatie van overheidsuitgaven en de 

dominerende "trimestrialisatie" van 

private financiers; 

Or. en 

 

Amendement   132 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. roept op om, rekening houdend 

met de bijdrage van het EU-cohesiebeleid 

aan de positieve identificatie met het 

Europese integratieproject, een bindend 

percentage voor communicatie binnen 

technische ondersteuning vast te stellen, 

zowel op programma- als op 

projectniveau, en bij de selectie van 

projecten een bindend criterium in te 

voeren met betrekking tot de kwaliteit van 

de communicatie-activiteiten die door elke 

projectontwikkelaar worden voorgesteld; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement   133 

Matthijs van Miltenburg 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. roept op om, rekening houdend met 

de bijdrage van het EU-cohesiebeleid aan 

de positieve identificatie met het Europese 

24. roept beheersautoriteiten en lokale 

autoriteiten op om, rekening houdend met 

de bijdrage van het EU-cohesiebeleid aan 



 

PE602.788v01-00 70/80 AM\1121740NL.docx 

NL 

integratieproject, een bindend percentage 

voor communicatie binnen technische 

ondersteuning vast te stellen, zowel op 

programma- als op projectniveau, en bij 

de selectie van projecten een bindend 

criterium in te voeren met betrekking tot 
de kwaliteit van de communicatie-

activiteiten die door elke 

projectontwikkelaar worden voorgesteld; 

de positieve identificatie met het Europese 

integratieproject, de kwaliteit van hun 

communicatie over projectresultaten te 

verbeteren; wijst erop dat de belangrijkste 

projectselectiecriteria moeten zijn 

gebaseerd op de kwaliteit van het project; 

wenst dat er in de toekomst ook een 

evenwichtige samenhang bestaat met de 

kwaliteit van communicatieactiviteiten die 

door elke projectontwikkelaar worden 

voorgesteld; 

Or. en 

 

Amendement   134 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. roept op om, rekening houdend met 

de bijdrage van het EU-cohesiebeleid aan 

de positieve identificatie met het Europese 

integratieproject, een bindend percentage 

voor communicatie binnen technische 

ondersteuning vast te stellen, zowel op 

programma- als op projectniveau, en bij de 

selectie van projecten een bindend 

criterium in te voeren met betrekking tot 

de kwaliteit van de communicatie-

activiteiten die door elke 

projectontwikkelaar worden voorgesteld; 

24. roept, rekening houdend met de 

bijdrage van het EU-cohesiebeleid aan de 

positieve identificatie met het Europese 

integratieproject, op tot meer gebruik van 

technische ondersteuning voor 

communicatie, zowel op programma- als 

op projectniveau; 

Or. en 

 

Amendement   135 

Marc Joulaud 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 
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Ontwerpresolutie Amendement 

24. roept op om, rekening houdend met 

de bijdrage van het EU-cohesiebeleid aan 

de positieve identificatie met het Europese 

integratieproject, een bindend percentage 

voor communicatie binnen technische 

ondersteuning vast te stellen, zowel op 

programma- als op projectniveau, en bij de 

selectie van projecten een bindend 

criterium in te voeren met betrekking tot de 

kwaliteit van de communicatie-activiteiten 

die door elke projectontwikkelaar worden 

voorgesteld; 

24. roept op om, rekening houdend met 

de bijdrage van het EU-cohesiebeleid aan 

de positieve identificatie met het Europese 

integratieproject, een bindend percentage 

voor communicatie binnen technische 

ondersteuning vast te stellen, zowel op 

programma- als op projectniveau, en bij de 

selectie van projecten een bindend 

criterium in te voeren met betrekking tot de 

kwaliteit van de communicatieactiviteiten 

die door elke projectontwikkelaar worden 

voorgesteld, waarbij ervoor wordt gezorgd 

dat het aantal beperkingen niet toeneemt 

en in de nodige flexibiliteit wordt 

voorzien; 

Or. fr 

 

Amendement   136 

Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. roept op om, rekening houdend met 

de bijdrage van het EU-cohesiebeleid aan 

de positieve identificatie met het Europese 

integratieproject, een bindend percentage 

voor communicatie binnen technische 

ondersteuning vast te stellen, zowel op 

programma- als op projectniveau, en bij de 

selectie van projecten een bindend 

criterium in te voeren met betrekking tot de 

kwaliteit van de communicatie-activiteiten 

die door elke projectontwikkelaar worden 

voorgesteld; 

24. roept op om, rekening houdend met 

de bijdrage van het EU-cohesiebeleid aan 

de positieve identificatie met het Europese 

integratieproject, een bindend percentage 

voor communicatie binnen technische 

ondersteuning vast te stellen, zowel op 

programma- als op projectniveau, en bij de 

selectie van projecten een bindend 

criterium in te voeren met betrekking tot de 

kwaliteit van de communicatieactiviteiten 

die door elke projectontwikkelaar worden 

voorgesteld, met inbegrip van de 

zichtbaarheid van de eindresultaten; 

Or. ro 

Amendement   137 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. benadrukt dat een versterking van 

de dialoog van de Unie met de burger 

noodzakelijk is, alsook een herziening van 

de communicatiekanalen en -strategieën en 

een aanpassing van boodschappen aan de 

regionale context; 

25. benadrukt dat een versterking van 

de dialoog van de Unie met de burger 

noodzakelijk is, alsook een herziening van 

de communicatiekanalen en -strategieën, 

waarbij rekening wordt gehouden met de 

mogelijkheden die sociale media en 

nieuwe digitale technologieën bieden, en 

een aanpassing van boodschappen aan de 

regionale context; 

Or. hr 

 

Amendement   138 

Ruža Tomašić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. benadrukt dat een versterking van 

de dialoog van de Unie met de burger 

noodzakelijk is, alsook een herziening van 

de communicatiekanalen en -strategieën en 

een aanpassing van boodschappen aan de 

regionale context; 

25. benadrukt dat een versterking van 

de dialoog van de Unie met de burger 

noodzakelijk is, alsook een herziening van 

de communicatiekanalen en -strategieën en 

een aanpassing van boodschappen aan de 

regionale en lokale context; 

Or. en 

 

Amendement   139 

Andor Deli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. benadrukt dat een versterking van 

de dialoog van de Unie met de burger 

25. benadrukt dat een versterking van 

de dialoog van de Unie met de burger 
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noodzakelijk is, alsook een herziening van 

de communicatiekanalen en -strategieën en 

een aanpassing van boodschappen aan de 

regionale context; 

noodzakelijk is, alsook een herziening van 

de communicatiekanalen en -strategieën en 

een aanpassing van boodschappen aan de 

regionale context; is van mening dat er 

een verband bestaat tussen het verhogen 

van de zichtbaarheid van EU-financiering 

en kennisverspreiding; benadrukt 

derhalve dat educatieve inhoud net zo 

belangrijk is als mediastrategieën en 

promotie via verschillende platforms; 

Or. en 

 

Amendement   140 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. benadrukt in het kader van 

communicatie en zichtbaarheid de 

noodzaak van verdere vereenvoudiging 

van het beleid na 2020, onder andere met 

betrekking tot de systemen voor gedeeld 

beheer en controles, om zo de juiste 

balans te vinden tussen de 

resultaatgerichtheid van het beleid en het 

aantal controles, alsook vereenvoudiging 

van de procedures; 

Or. en 

 

Amendement   141 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. benadrukt bovendien dat het 

betrekken van burgers en organisaties bij 

Schrappen 
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het besluitvormingsproces kan bijdragen 

tot een grotere eigen inbreng bij de 

tenuitvoerlegging van het beleid; roept 

daarom de lidstaten op om te overwegen 

bestaande modellen van participatief 

beheer in te voeren, waardoor alle 

relevante maatschappelijke partners 

samengebracht worden en de 

belanghebbende partijen betrokken 

worden in een participatieve 

begrotingsprocedure; 

Or. fr 

 

Amendement   142 

Lambert van Nistelrooij 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. benadrukt bovendien dat het 

betrekken van burgers en organisaties bij 

het besluitvormingsproces kan bijdragen 

tot een grotere eigen inbreng bij de 

tenuitvoerlegging van het beleid; roept 

daarom de lidstaten op om te overwegen 

bestaande modellen van participatief 

beheer in te voeren, waardoor alle 

relevante maatschappelijke partners 

samengebracht worden en de 

belanghebbende partijen betrokken worden 

in een participatieve begrotingsprocedure; 

26. benadrukt bovendien dat het 

betrekken van belanghebbenden, 

waaronder organisaties die het 

maatschappelijk middenveld 

vertegenwoordigen, bij het proces van 

onderhandelingen over en 

tenuitvoerlegging van de 

partnerschapsovereenkomst en 

operationele programma's kan bijdragen 

tot een grotere eigen inbreng bij de 

tenuitvoerlegging van het beleid; roept 

daarom de lidstaten op om te overwegen 

bestaande modellen van participatief 

beheer in te voeren, waardoor alle 

relevante maatschappelijke partners 

samengebracht worden en de 

belanghebbende partijen betrokken worden 

in een participatieve begrotingsprocedure; 

Or. en 

 

Amendement   143 
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Ruža Tomašić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. benadrukt bovendien dat het 

betrekken van burgers en organisaties bij 

het besluitvormingsproces kan bijdragen 

tot een grotere eigen inbreng bij de 

tenuitvoerlegging van het beleid; roept 

daarom de lidstaten op om te overwegen 

bestaande modellen van participatief 

beheer in te voeren, waardoor alle 

relevante maatschappelijke partners 

samengebracht worden en de 

belanghebbende partijen betrokken worden 

in een participatieve begrotingsprocedure; 

26. benadrukt bovendien dat het 

betrekken van burgers en organisaties bij 

het besluitvormingsproces kan bijdragen 

tot een grotere eigen inbreng en 

transparantie bij de tenuitvoerlegging van 

het beleid; roept daarom de lidstaten op om 

te overwegen bestaande modellen van 

participatief beheer in te voeren, waardoor 

alle relevante maatschappelijke partners 

samengebracht worden en de 

belanghebbende partijen betrokken worden 

in een participatieve begrotingsprocedure; 

Or. en 

 

Amendement   144 

Matthijs van Miltenburg 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. benadrukt bovendien dat het 

betrekken van burgers en organisaties bij 

het besluitvormingsproces kan bijdragen 

tot een grotere eigen inbreng bij de 

tenuitvoerlegging van het beleid; roept 

daarom de lidstaten op om te overwegen 

bestaande modellen van participatief 

beheer in te voeren, waardoor alle 

relevante maatschappelijke partners 

samengebracht worden en de 

belanghebbende partijen betrokken worden 

in een participatieve begrotingsprocedure; 

26. benadrukt bovendien dat het 

betrekken van burgers en organisaties bij 

het besluitvormingsproces kan bijdragen 

tot een grotere eigen inbreng bij de 

tenuitvoerlegging van het beleid; roept 

daarom de lidstaten op om te overwegen 

bestaande modellen van participatief 

beheer in te voeren, waardoor alle 

relevante maatschappelijke partners 

samengebracht worden en de 

belanghebbende partijen betrokken worden 

in een participatieve begrotingsprocedure 

voor het vaststellen van de middelen voor 

de nationale, regionale en lokale 

medefinanciering wanneer dat passend is; 
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Or. en 

 

Amendement   145 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. benadrukt bovendien dat het 

betrekken van burgers en organisaties bij 

het besluitvormingsproces kan bijdragen 

tot een grotere eigen inbreng bij de 

tenuitvoerlegging van het beleid; roept 

daarom de lidstaten op om te overwegen 

bestaande modellen van participatief 

beheer in te voeren, waardoor alle 

relevante maatschappelijke partners 

samengebracht worden en de 

belanghebbende partijen betrokken worden 

in een participatieve begrotingsprocedure; 

26. benadrukt bovendien dat het 

betrekken van burgers en organisaties bij 

het besluitvormingsproces kan bijdragen 

tot een grotere eigen inbreng bij de 

tenuitvoerlegging van het beleid; roept 

daarom de lidstaten op om te overwegen 

bestaande modellen van participatief 

beheer in te voeren, waardoor alle 

relevante maatschappelijke partners 

samengebracht worden en de 

belanghebbende partijen betrokken worden 

in een participatieve begrotingsprocedure, 

door het wederzijds vertrouwen en de 

betrokkenheid van burgers bij besluiten 

voor overheidsuitgaven te vergroten; 

Or. en 

 

Amendement   146 

Steeve Briois 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

27. dringt daarnaast aan op een 

versterking van de samenwerking tussen 

stad en platteland, teneinde territoriale 

partnerschappen tussen stedelijke en 

plattelandsgebieden te ontwikkelen via 

een volledige benutting van de mogelijke 

synergieën op het vlak van EU-

financiering en via het voortbouwen op de 

deskundigheid van stedelijke gebieden en 

27. herinnert eraan dat het stedelijk 

beleid uitsluitend onder de bevoegdheid 
van de lidstaten valt en dat de Europese 

Unie zich niet moet mengen in hun 

binnenlandse aangelegenheden; 
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hun grotere capaciteit om fondsen te 

beheren; 

Or. fr 

Amendement   147 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 27 bis. wijst voorts op de mogelijkheid om 

de rol van de belangenorganisaties te 

versterken door via hen met hun leden te 

communiceren teneinde het niveau en de 

kwaliteit van de informatie over het 

Europese beleid te verbeteren; 

Or. it 

 

Amendement   148 

Ruža Tomašić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

28. spoort de Commissie aan om in 

haar actieplan over communicatie ook 

aandacht te besteden aan het versterken 

van de samenwerking tussen de 

communicatoren van de verschillende 

niveaus, en aan het opstellen van een 

overzicht van doelgroepen, teneinde 

aangepaste boodschappen te ontwikkelen 

die de burgers ter plaatse beter kunnen 

bereiken; 

28. spoort de Commissie aan om in 

haar actieplan over communicatie ook 

aandacht te besteden aan het versterken 

van de samenwerking tussen de 

verschillende directoraten-generaal, 

ministeries en communicatoren van de 

verschillende niveaus, en aan het opstellen 

van een overzicht van doelgroepen, 

teneinde aangepaste boodschappen te 

ontwikkelen die de burgers ter plaatse beter 

kunnen bereiken; 

Or. en 
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Amendement   149 

Andor Deli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

28. spoort de Commissie aan om in 

haar actieplan over communicatie ook 

aandacht te besteden aan het versterken 

van de samenwerking tussen de 

communicatoren van de verschillende 

niveaus, en aan het opstellen van een 

overzicht van doelgroepen, teneinde 

aangepaste boodschappen te ontwikkelen 

die de burgers ter plaatse beter kunnen 

bereiken; 

28. spoort de Commissie aan om in 

haar actieplan over communicatie ook 

aandacht te besteden aan het versterken 

van de samenwerking tussen de 

communicatoren van de verschillende 

niveaus, en aan het opstellen van een 

overzicht van doelgroepen, teneinde 

aangepaste boodschappen te ontwikkelen 

voor specifieke doelgroepen om burgers 

ter plaatse beter te kunnen bereiken en 

informeren; 

Or. en 

 

Amendement   150 

Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

28. spoort de Commissie aan om in 

haar actieplan over communicatie ook 

aandacht te besteden aan het versterken 

van de samenwerking tussen de 

communicatoren van de verschillende 

niveaus, en aan het opstellen van een 

overzicht van doelgroepen, teneinde 

aangepaste boodschappen te ontwikkelen 

die de burgers ter plaatse beter kunnen 

bereiken; 

28. spoort de Commissie aan om in 

haar actieplan over communicatie ook 

aandacht te besteden aan het versterken 

van de samenwerking tussen de 

communicatoren van de verschillende 

niveaus, en aan het opstellen van een 

overzicht van doelgroepen, teneinde 

aangepaste boodschappen te ontwikkelen 

en te verspreiden die de burgers ter plaatse 

beter kunnen bereiken; 

Or. it 

Amendement   151 

Matthijs van Miltenburg 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

30. vraagt de Commissie bovendien 

een e-communicatieplatform van de EU 

over de tenuitvoerlegging van het 

cohesiebeleid op te zetten, waarin alle 

relevante gegevens over projecten in het 

kader van de ESI-fondsen, feedback van 

eindgebruikers en verduidelijking over 

ontvangst van de gecommuniceerde 

boodschappen worden verzameld; 

30. vraagt de Commissie en de 

lidstaten bovendien om de rol en positie 

van reeds bestaande nationale 

communicatie- en informatienetwerken te 

versterken en om doorlopend te evalueren 

of de communicatie over het cohesiebeleid 

doeltreffend is; 

Or. en 

 

Amendement   152 

Krzysztof Hetman 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

30. vraagt de Commissie bovendien 

een e-communicatieplatform van de EU 

over de tenuitvoerlegging van het 

cohesiebeleid op te zetten, waarin alle 

relevante gegevens over projecten in het 

kader van de ESI-fondsen, feedback van 

eindgebruikers en verduidelijking over 

ontvangst van de gecommuniceerde 

boodschappen worden verzameld; 

30. vraagt de Commissie bovendien 

een interactief e-communicatieplatform 

van de EU over de tenuitvoerlegging van 

het cohesiebeleid op te zetten, waarin alle 

relevante gegevens over projecten in het 

kader van de ESI-fondsen worden 

verzameld, zodat eindgebruikers feedback 

kunnen geven op het 

tenuitvoerleggingsproces en de geleverde 

resultaten; 

Or. en 

Amendement   153 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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 30 bis. roept de Commissie op de 

mogelijkheden te overwegen die het 

programma Europa voor de burger biedt 

om betere informatie te verstrekken over 

de resultaten van het cohesiebeleid; 

Or. hr 

 


