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Amendement 1
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 349 VWEU over de 
ultraperifere gebieden,

Or. pt

Amendement 2
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Europese pijler voor 
sociale rechten, met name de 
beginselen 2, 3 en 20,

Or. en

Amendement 3
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot instelling van een faciliteit 
voor herstel en veerkracht 
(COM(2020) 408 final)),

Or. es
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Amendement 4
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn verslag van 27 februari 
2019 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad inzake het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds,

Or. es

Amendement 5
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de routekaart van de 
Commissie van 27 juli 2020 over 
“Plattelandsontwikkeling: 
langetermijnvisie van de 
plattelandsgebieden”1 bis,
_________________
1 bis Ares(2020)3866098.

Or. es

Amendement 6
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de op 8 juni 2020 
aangenomen conclusies van de Raad over 
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“Demografische uitdagingen – te volgen 
koers”,

Or. pt

Amendement 7
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Visum 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Groenboek over de 
vergrijzing – Bevorderen van 
intergenerationele solidariteit en 
verantwoordelijkheid, dat de Commissie 
op 27 januari 2021 heeft voorgelegd,

Or. pt

Amendement 8
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Visum 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de routekaart van de 
Commissie van 16 november 2020 over 
“Demografische veranderingen in 
Europa: Groenboek over de 
vergrijzing”1 ter,
_________________
1 ter Ares(2020)6799640.

Or. es

Amendement 9
Krzysztof Hetman
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Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissie van 17 juni 2020 over de 
gevolgen van demografische 
veranderingen1 bis,
_________________
1 bis https://ec.europa.eu/info/files/report-
impact-demographic-change-reader-
friendly-version-0_en

Or. en

Amendement 10
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de “European Regional 
Competitiveness Index 2019”,

Or. en

Amendement 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de doelstellingen van 
Barcelona van 2002,

Or. en
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Amendement 12
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van het Comité 
van de Regio’s over demografische 
veranderingen: voorstellen voor het meten 
en aanpakken van de negatieve gevolgen 
ervan in de regio’s van de EU, van 12-
14 oktober 2020,

Or. en

Amendement 13
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Visum 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag over de 
territoriale effectbeoordeling van het 
Comité van de Regio’s inzake 
demografische veranderingen van 
30 januari 2020,

Or. en

Amendement 14
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek
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namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Visum 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de langetermijnvisie voor 
plattelandsgebieden van de Commissie die 
zich momenteel in de voorbereidingsfase 
bevindt,

Or. en

Amendement 15
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Visum 16 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van het Comité 
van de Regio’s over de EU-strategie om 
het platteland te doen heropleven van 8-
10 december 2020,

Or. en

Amendement 16
Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van het Europees 
Comité van de Regio’s over 
demografische veranderingen: voorstellen 
voor het meten en aanpakken van de 
negatieve gevolgen ervan in de regio’s 
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van de EU, van 12-14 oktober 2020,

Or. en

Amendement 17
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag over de 
territoriale effectbeoordeling van het 
Comité van de Regio’s inzake 
demografische veranderingen van 
30 januari 2020,

Or. en

Amendement 18
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag over de 
territoriale effectbeoordeling van het 
Comité van de Regio’s inzake 
demografische veranderingen van 
30 januari 2020,

Or. en

Amendement 19
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Visum 19 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van het Comité 
van de Regio’s over demografische 
veranderingen: voorstellen voor het meten 
en aanpakken van de negatieve gevolgen 
ervan in de regio’s van de EU, van 12-
14 oktober 2020,

Or. en

Amendement 20
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Visum 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van het Comité 
van de Regio’s over demografische 
veranderingen: voorstellen voor het meten 
en aanpakken van de negatieve gevolgen 
ervan in de regio’s van de EU, van 12-
14 oktober 2020,

Or. en

Amendement 21
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de lokale, 
regionale en Europese verspreiding van de 
bevolking, alsook de stabiliteit of 
schommelingen daarvan, directe gevolgen 
heeft voor de sociale, economische en 
territoriale cohesie van de EU;

A. overwegende dat de lokale, 
regionale en Europese verspreiding van de 
bevolking, alsook de stabiliteit of 
schommelingen daarvan, een zeer 
uiteenlopende dynamiek heeft in de 
verschillende gebieden van de Unie, met 
directe gevolgen voor haar sociale, 
economische en territoriale cohesie;
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Or. pt

Amendement 22
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in de afgelopen 
jaren sprake is van een negatief 
natuurlijk demografisch evenwicht in de 
Europese Unie, en dat het feit dat de EU-
bevolking niet is afgenomen het gevolg is 
van de migratie van niet-EU-burgers;

Or. en

Amendement 23
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat uit de “European 
Regional Competitiveness Index 2019” 
duidelijk is gebleken dat er een kloof 
bestaat tussen 
hoofdstedelijke/grootstedelijke regio’s en 
de meer perifere regio’s;

Or. en

Amendement 24
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
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Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat volgens de 
Europese pijler van sociale rechten 
iedereen recht heeft op toegang tot 
essentiële diensten van goede kwaliteit, 
waaronder energie, vervoer en digitale 
communicatie; overwegende dat een groot 
aantal perifere regio’s in de Unie nog 
altijd te kampen heeft met grote lacunes 
waar het de verstrekking van deze 
diensten betreft;

Or. en

Amendement 25
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de gevolgen van 
de demografische trends en het 
verschijnsel van ontvolking tussen de 
lidstaten en de regio’s een ongelijk 
verloop kennen en dat deze gevolgen in de 
vorm van gerichte maatregelen moeten 
worden aangepakt;

Or. en

Amendement 26
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
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Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de 
Europese Unie over talrijke instrumenten 
beschikt voor de aanpak van 
demografische uitdagingen, en dat het 
cohesiebeleid in dit kader een cruciale rol 
vervult;

Or. en

Amendement 27
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat de 
klimaatverandering tot drastische 
veranderingen ten aanzien van de 
demografische trends leidt;

Or. en

Amendement 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat de Unie 
binnen de gehele EU-beleidsvorming haar 
inspanningen heeft opgevoerd voor het 
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integreren van de beginselen van 
duurzaamheid, vergroening en 
digitalisering;

Or. en

Amendement 29
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat de 
Commissie momenteel bezig is met de 
uitwerking van haar langetermijnvisie 
voor plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 30
Mathilde Androuët, André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het vrije verkeer 
van arbeid een van de vier vrijheden van 
de Europese Unie en haar eengemaakte 
markt is;

B. overwegende dat het vrije verkeer 
van arbeid van invloed is op de demografie 
en het economisch en sociaal evenwicht 
van bepaalde regio’s met een tekort 
verstoort;

Or. fr

Amendement 31
Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, 
Irène Tolleret
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Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat economische 
migranten meer aan belastingen en 
sociale bijdragen betalen dan ze aan 
uitkeringen ontvangen1 bis;
_________________
1 bis 
https://www.oecd.org/migration/OECD%2
0Migration%20Policy%20Debates%20Nu
mero%202.pdf

Or. en

Amendement 32
Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Sandro Gozi, Laurence Farreng, Alin Mituța, Ondřej 
Knotek, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de bevolking in de 
EU de afgelopen decennia weliswaar flink 
is gegroeid, maar dat het groeipercentage 
nu terugvalt en de bevolking op de lange 
termijn naar verwachting zal afnemen; 
overwegende dat Europa tegen 2070 nog 
geen 4 % van de wereldbevolking zal 
uitmaken en dat demografische 
langetermijntrends in Europese regio’s op 
lagere geboortecijfers en vergrijzing 
wijzen;

C. overwegende dat de bevolking in de 
EU de afgelopen decennia weliswaar flink 
is gegroeid, maar dat het groeipercentage 
nu terugvalt en de bevolking op de lange 
termijn naar verwachting zal afnemen; 
overwegende dat Europa tegen 2070 nog 
geen 4 % van de wereldbevolking zal 
uitmaken en dat demografische 
langetermijntrends in Europese regio’s op 
lagere geboortecijfers en vergrijzing 
wijzen, met uitzondering van bepaalde 
ultraperifere regio’s en met name Mayotte 
waar in 2050 een bevolkingstoename van 
38 % ten opzichte van het niveau van 
2010 wordt verwacht en van 26 % in 
Guyana1 bis;

_________________
1 bis Bronnen: INSEE, Verenigde Naties.
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Or. fr

Amendement 33
Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de bevolking in de 
EU de afgelopen decennia weliswaar flink 
is gegroeid, maar dat het groeipercentage 
nu terugvalt en de bevolking op de lange 
termijn naar verwachting zal afnemen; 
overwegende dat Europa tegen 2070 nog 
geen 4 % van de wereldbevolking zal 
uitmaken en dat demografische 
langetermijntrends in Europese regio’s op 
lagere geboortecijfers en vergrijzing 
wijzen;

C. overwegende dat de bevolking in de 
EU de afgelopen decennia weliswaar flink 
is gegroeid, maar dat het groeipercentage 
nu terugvalt en de bevolking op de lange 
termijn naar verwachting zal afnemen; 
overwegende dat de EU in 2015 voor het 
eerst een natuurlijke bevolkingsafname 
heeft doorgemaakt waarbij zich meer 
sterfgevallen dan geboorten voordeden; 
overwegende dat Europa tegen 2070 nog 
geen 4 % van de wereldbevolking zal 
uitmaken en dat demografische 
langetermijntrends in Europese regio’s op 
lagere geboortecijfers en vergrijzing 
wijzen;

Or. en

Amendement 34
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de bevolking in de 
EU de afgelopen decennia weliswaar flink 
is gegroeid, maar dat het groeipercentage 
nu terugvalt en de bevolking op de lange 
termijn naar verwachting zal afnemen; 
overwegende dat Europa tegen 2070 nog 
geen 4 % van de wereldbevolking zal 
uitmaken en dat demografische 
langetermijntrends in Europese regio’s op 

C. overwegende dat de bevolking in de 
EU de afgelopen decennia weliswaar flink 
is gegroeid, maar dat het groeipercentage 
nu terugvalt en de bevolking op de lange 
termijn naar verwachting aanzienlijk zal 
afnemen (tegen 2070 zal de bevolking van 
Europa met een twintigste zijn 
afgenomen); overwegende dat Europa 
tegen 2070 nog geen 4 % van de 
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lagere geboortecijfers en vergrijzing 
wijzen;

wereldbevolking zal uitmaken en dat 
demografische langetermijntrends in 
Europese regio’s op lagere geboortecijfers 
en vergrijzing wijzen;

Or. cs

Amendement 35
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de bevolking in de 
EU de afgelopen decennia weliswaar flink 
is gegroeid, maar dat het groeipercentage 
nu terugvalt en de bevolking op de lange 
termijn naar verwachting zal afnemen; 
overwegende dat Europa tegen 2070 nog 
geen 4 % van de wereldbevolking zal 
uitmaken en dat demografische 
langetermijntrends in Europese regio’s op 
lagere geboortecijfers en vergrijzing 
wijzen;

C. overwegende dat de bevolking in de 
EU de afgelopen decennia weliswaar flink 
is gegroeid, maar dat het groeipercentage 
nu terugvalt en de bevolking op de lange 
termijn naar verwachting zal afnemen; 
overwegende dat Europa in 2019 slechts 
6,9 % van de wereldbevolking uitmaakte 
(een daling van 13,5 % ten opzichte van 
1960), dat dit tegen 2070 nog geen 4 % zal 
zijn en dat demografische 
langetermijntrends in Europese regio’s op 
lagere geboortecijfers en vergrijzing 
wijzen;

Or. en

Amendement 36
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de bevolking in de 
EU de afgelopen decennia weliswaar flink 
is gegroeid, maar dat het groeipercentage 

C. overwegende dat de bevolking in de 
EU de afgelopen decennia weliswaar flink 
is gegroeid, maar dat het groeipercentage 
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nu terugvalt en de bevolking op de lange 
termijn naar verwachting zal afnemen; 
overwegende dat Europa tegen 2070 nog 
geen 4 % van de wereldbevolking zal 
uitmaken en dat demografische 
langetermijntrends in Europese regio’s op 
lagere geboortecijfers en vergrijzing 
wijzen;

nu terugvalt en de bevolking op de lange 
termijn naar verwachting zal afnemen; 
overwegende dat Europa tegen 2070 een 
daling van 6 % naar 4 % van de 
wereldbevolking zal doormaken en dat 
demografische langetermijntrends in 
Europese regio’s op lagere geboortecijfers 
en vergrijzing wijzen;

Or. en

Amendement 37
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat uit de prognoses 
voor de wereldbevolking van de VN uit 
2019 en uit gegevens van Eurostat is 
gebleken dat de demografische trends in 
Europa een ongelijke verdeling laten zien 
waarbij men er over het algemeen van 
uitgaat dat de bevolking in de regio’s in 
het oosten en zuiden van Europa in de 
komende decennia sterk zal afnemen, met 
name als gevolg van een combinatie van 
lage vruchtbaarheidscijfers en de netto 
migratie binnen de EU in deze regio’s; 
overwegende dat voor sommige lidstaten 
voor de hele periode tot 2070 een 
bevolkingskrimp wordt verwacht, te weten 
Bulgarije, Griekenland, Kroatië, Italië, 
Letland, Litouwen, Hongarije, Polen en 
Roemenië;

Or. en

Amendement 38
Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena Kloc, Raffaele 
Fitto

Ontwerpresolutie
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Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
een passend instrument is om verschillen 
in de behandeling van vrouwen en 
mannen te voorkomen, met name in 
gebieden die te maken hebben met 
problemen in verband met demografische 
veranderingen;

Or. pl

Amendement 39
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat er een hoge 
correlatie bestaat tussen sociale diensten, 
fysieke en ICT-connectiviteit en 
werkgelegenheid, en het vermogen om in 
bepaalde gebieden het bevolkingspeil te 
handhaven en nieuwe bewoners aan te 
trekken;

Or. en

Amendement 40
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat 78 % van de 
Europese bevolking in stedelijke gebieden 
of functionele stedelijke gebieden woont, 
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met een ongelijke verdeling van de 
bevolking in de Europese regio’s tot 
gevolg;

Or. en

Amendement 41
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat uit de 
gezondheids- en economische crisis ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie is 
gebleken dat solidariteit tussen de 
generaties een van de aanjagers van het 
herstelproces is;

D. overwegende dat uit de 
gezondheids- en economische crisis ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie is 
gebleken dat solidariteit tussen de 
generaties een van de aanjagers van het 
herstelproces is; overwegende dat de 
COVID-19-pandemie de kwetsbaarheid 
van onze gezondheidszorgstelsels heeft 
aangetoond, met name waar het de 
vergrijzende bevolking betreft;

Or. en

Amendement 42
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat uit de 
gezondheids- en economische crisis ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie is 
gebleken dat solidariteit tussen de 
generaties een van de aanjagers van het 
herstelproces is;

D. overwegende dat uit de 
gezondheids- en economische crisis ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie is 
gebleken dat solidariteit tussen de 
generaties een van de aanjagers van het 
herstelproces is en dat de 
gezondheidszorginfrastructuur 
toegankelijk moet zijn voor de bevolking 
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van de hele Unie;

Or. en

Amendement 43
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat uit de 
gezondheids- en economische crisis ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie is 
gebleken dat solidariteit tussen de 
generaties een van de aanjagers van het 
herstelproces is;

D. overwegende dat uit de 
gezondheids- en economische crisis ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie is 
gebleken dat solidariteit tussen de 
generaties, naast passende financiering 
voor gezondheids- en sociale zorg en een 
duurzame economie, een van de aanjagers 
van het herstelproces is;

Or. en

Amendement 44
Mathilde Androuët, André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat uit de 
gezondheids- en economische crisis ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie is 
gebleken dat solidariteit tussen de 
generaties een van de aanjagers van het 
herstelproces is;

D. overwegende dat uit de 
gezondheids- en economische crisis ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie is 
gebleken dat solidariteit tussen de 
generaties een van de factoren van sociaal 
evenwicht is;

Or. fr

Amendement 45
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng
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Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de volledige 
omvang van de gevolgen van de pandemie 
voor de economie, de werkgelegenheid en 
maatschappelijke kwesties nog niet 
bekend is; overwegende dat de eerste 
studies suggereren dat de COVID-19-
pandemie de bestaande ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen heeft 
vergroot, onder andere door een toename 
van onbetaalde zorgtaken; overwegende 
dat de volksgezondheidscrisis een 
onevenredig groot effect heeft op vrouwen 
en meisjes en in het bijzonder op vrouwen 
en meisjes uit gemarginaliseerde groepen, 
waarmee in het cohesiebeleid rekening 
moet worden gehouden;

Or. en

Amendement 46
Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena Kloc, Raffaele 
Fitto

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de crisis als 
gevolg van de COVID-19-pandemie en de 
buitengewone maatregelen die als reactie 
daarop door de Europese Unie, de 
lidstaten en de regionale en lokale 
autoriteiten zijn genomen, alsmede de 
directe en indirecte gevolgen van deze 
maatregelen, op korte en lange termijn 
een effect op de demografische 
ontwikkeling zal hebben dat moeilijk 
nauwkeurig kan worden ingeschat;

Or. pl
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Amendement 47
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de huidige trend 
van vergrijzing onder de EU-bevolking 
belangrijke economische en sociale 
gevolgen heeft, zoals hogere 
afhankelijkheidsratio’s, een verhoogde 
druk op de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën en het 
socialezekerheidsstelsel, alsook op de 
gezondheids- en sociale zorg;

Or. en

Amendement 48
Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de COVID-19-
crisis belangrijke veranderingen tot 
gevolg heeft met betrekking tot het aantal 
geboorten en sterfgevallen en migratie;

Or. en

Amendement 49
Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena Kloc, Raffaele 
Fitto

Ontwerpresolutie



PE680.966v01-00 24/161 AM\1224331NL.docx

NL

Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat uit voorlopige 
studies blijkt dat de COVID-19-pandemie 
de bestaande ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen heeft vergroot, deels vanwege 
het extra werk door onbetaalde zorgtaken 
in huishoudens, dat op zijn beurt ook leidt 
tot een verhoogde kans op verlies van 
werk of ontslagneming als gevolg van de 
omstandigheden; overwegende dat dit 
fenomeen een onevenredige impact heeft 
op vrouwen, hetgeen in aanmerking moet 
worden genomen wanneer demografische 
veranderingen als een aspect van het 
cohesiebeleid worden beschouwd;

Or. pl

Amendement 50
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er een hoge 
correlatie bestaat tussen de 
sociaaleconomische omstandigheden in een 
regio en de mate van braindrain/-gain in 
die regio;

E. overwegende dat er een hoge 
correlatie bestaat tussen de 
sociaaleconomische omstandigheden in een 
regio en de mate van braindrain/-gain in 
die regio; overwegende dat sinds het begin 
van de economische crisis van 2008 een 
migratie is te zien van jonge, goed 
opgeleide professionals van het zuiden en 
oosten naar het noordwesten van Europa;

Or. en

Amendement 51
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
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Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat sommige 
Europese regio’s, met name 
plattelandsgebieden, met een lage 
bevolkingsdichtheid en lage dichtheid van 
economische en openbaredienstverlening 
te kampen hebben met cumulatieve en 
onderling afhankelijke demografische 
effecten; overwegende dat hier een laag 
geboortecijfer, vergrijzing en ontvolking 
van het platteland samengaan, hetgeen 
resulteert in de leegloop van het gebied 
waardoor dus een geïntegreerde strategie 
voor de duurzame ontwikkeling ervan is 
vereist om het potentieel maximaal te 
benutten, levenskwaliteit te bieden en de 
bevolking te behouden, met name de 
jongste inwoners;

Or. pt

Amendement 52
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat innovatie en 
investeringen in menselijk kapitaal op de 
middellange en lange termijn de 
belangrijkste aanjagers van 
sociaaleconomische groei en groei van de 
werkgelegenheid zijn voor zowel de 
lidstaten als hun regio’s;

F. overwegende dat innovatie en 
investeringen in menselijk kapitaal, die ook 
plaatsvinden in het kader van het 
desbetreffende socialisatieproces binnen 
het gezin en via het onderwijs, op de 
middellange en lange termijn de 
belangrijkste aanjagers van 
sociaaleconomische groei en groei van de 
werkgelegenheid zijn voor zowel de 
lidstaten als hun regio’s;

Or. pl
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Amendement 53
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat natuurrampen en 
de klimaatverandering, vooral 
overstromingen en hittegolven, in de 
toekomst mogelijk aanzienlijke gevolgen 
zullen hebben voor de bevolking in de 
EU-regio’s, met name in de zuidelijke 
regio’s;

Or. en

Amendement 54
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat insulaire en 
bergachtige regio’s vanuit geografisch, 
sociaal en economisch oogpunt met 
structurele uitdagingen te kampen hebben 
en dan ook extra getroffen worden door 
de ontvolkingstrend;

Or. en

Amendement 55
Tom Berendsen

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (new)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat regio's van 
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herkomst en regio's van bestemming 
elkaar nodig zullen hebben om de ervaren 
uitdagingen het hoofd te bieden en tot 
duurzame oplossingen te komen;

Or. nl

Amendement 56
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat vrouwen in 
plattelandsgebieden waar de ontvolking 
een continu proces betreft, meer 
geïsoleerd zijn en minder toegang hebben 
tot gezondheids- en sociale zorg (zoals 
hulpverlening in verband met huiselijk 
geweld, prenatale zorg en 
kankerscreening) en dat bij de 
beoordeling van deze verschijnselen een 
genderperspectief moet worden 
opgenomen, waarbij met name rekening 
wordt gehouden met de sociale, 
persoonlijke en beroepsgerelateerde 
aspecten waar vrouwen mee te maken 
hebben;

Or. en

Amendement 57
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat in het 
vervoersbeleid van de EU rekening moet 
worden gehouden met en aandacht moet 
worden besteed aan de specifieke 
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behoeften in gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid en ontvolkte gebieden 
(met inbegrip van plattelandsgebieden, 
eilanden en afgelegen, perifere en 
bergachtige regio’s), en dat ook in het 
cohesie- en digitaal beleid expliciet moet 
worden verwezen naar gebieden met een 
lage bevolkingsdichtheid en ontvolkte 
gebieden;

Or. en

Amendement 58
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat het vrije verkeer 
van arbeid een van de hoekstenen van het 
concurrentievermogen van de EU is; merkt 
desondanks op dat dit doorwerkt in de 
demografie, met grote gevolgen voor de 
EU-regio’s en hun economische, sociale en 
territoriale cohesie;

1. onderstreept dat het vrije verkeer 
van arbeid een van de hoekstenen van het 
concurrentievermogen van de EU is; merkt 
desondanks op dat dit doorwerkt in de 
demografie, met grote gevolgen voor de 
EU-regio’s en hun economische, sociale en 
territoriale cohesie; wijst erop dat de 
omkering van de huidige demografische 
trends in Europese gebieden een prioriteit 
moet zijn voor de Europese Unie, samen 
met de tweeledige doelstelling om de 
klimaat- en digitale transitie te versnellen;

Or. pt

Amendement 59
Mathilde Androuët, André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat het vrije verkeer 
van arbeid een van de hoekstenen van het 

1. onderstreept dat het vrije verkeer 
van arbeid doorwerkt in de demografie, 
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concurrentievermogen van de EU is; 
merkt desondanks op dat dit doorwerkt in 
de demografie, met grote gevolgen voor de 
EU-regio’s en hun economische, sociale en 
territoriale cohesie;

met grote gevolgen voor de EU-regio’s en 
hun economische, sociale en territoriale 
cohesie;

Or. fr

Amendement 60
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat het vrije verkeer 
van arbeid een van de hoekstenen van het 
concurrentievermogen van de EU is; merkt 
desondanks op dat dit doorwerkt in de 
demografie, met grote gevolgen voor de 
EU-regio’s en hun economische, sociale en 
territoriale cohesie;

1. onderstreept dat de “vier 
vrijheden” de hoeksteen van het 
concurrentievermogen en de waarden van 
de EU vormen; wijst er desondanks op dat 
er meer aandacht moet uitgaan naar de 
gevolgen ervan voor de demografische 
trends en voor de EU-regio’s en hun 
economische, sociale en territoriale 
cohesie;

Or. en

Amendement 61
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst in dit verband op de 
aanzienlijke demografische tegenstellingen 
tussen de stedelijke regio’s en de periferie 
(vaak plattelandsgebieden) op zowel het 
niveau van de Unie als dat van de lidstaten;

2. wijst in dit verband op de 
aanzienlijke demografische tegenstellingen 
tussen de stedelijke regio’s en de periferie 
(vaak plattelandsgebieden), alsook tussen 
het vasteland en de eilanden en de 
ultraperifere gebieden, op zowel het 
niveau van de Unie als dat van de lidstaten;

Or. en
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Amendement 62
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst in dit verband op de 
aanzienlijke demografische tegenstellingen 
tussen de stedelijke regio’s en de periferie 
(vaak plattelandsgebieden) op zowel het 
niveau van de Unie als dat van de lidstaten;

2. wijst in dit verband op de 
aanzienlijke demografische tegenstellingen 
tussen de stedelijke regio’s, de periferie, de 
plattelandsgebieden en gebieden met 
natuurlijke of andere beperkingen, op 
zowel het niveau van de Unie als dat van 
de lidstaten;

Or. en

Amendement 63
Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Sandro Gozi, Laurence Farreng, Alin Mituța, Ondřej 
Knotek, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst in dit verband op de 
aanzienlijke demografische tegenstellingen 
tussen de stedelijke regio’s en de periferie 
(vaak plattelandsgebieden) op zowel het 
niveau van de Unie als dat van de lidstaten;

2. wijst in dit verband op de 
aanzienlijke demografische tegenstellingen 
tussen de stedelijke regio’s en de periferie 
(vaak plattelandsgebieden) of binnen 
ultraperifere regio’s op zowel het niveau 
van de Unie als dat van de lidstaten;

Or. fr

Amendement 64
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst in dit verband op de 
aanzienlijke demografische tegenstellingen 
tussen de stedelijke regio’s en de periferie 
(vaak plattelandsgebieden) op zowel het 
niveau van de Unie als dat van de lidstaten;

2. wijst in dit verband op de 
aanzienlijke demografische tegenstellingen 
tussen de stedelijke regio’s en de periferie 
op zowel het niveau van de Unie als dat 
van de lidstaten, ook in vergelijking met 
plattelandsgebieden en insulaire en 
bergachtige regio’s;

Or. en

Amendement 65
Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het bbp per hoofd van 
de bevolking, het inkomensniveau, de 
arbeidsparticipatie, het 
vruchtbaarheidscijfer en de vergrijzing 
enkele van de belangrijkste factoren zijn 
die direct invloed hebben op de 
demografie; merkt op dat met name de 
huidige dynamiek op de arbeidsmarkt 
demografische stromen binnen Europese 
regio’s in gang zet die tot 
sociaalruimtelijke verschillen en 
uitdagingen leiden die in het cohesiebeleid 
na 2020 moeten worden aangepakt; 
onderstreept dat migratiepatronen uit 
regio’s in het oosten, zuidoosten en midden 
naar regio’s in het noorden en noordwesten 
veelal jonge, goed opgeleide en 
gekwalificeerde arbeidskrachten betreffen;

3. merkt op dat het bbp per hoofd van 
de bevolking, het inkomensniveau, de 
arbeidsparticipatie, het 
vruchtbaarheidscijfer en de vergrijzing 
enkele van de belangrijkste factoren zijn 
die direct invloed hebben op de 
demografie; merkt op dat met name de 
huidige dynamiek op de arbeidsmarkt 
demografische stromen binnen Europese 
regio’s in gang zet die tot 
sociaalruimtelijke verschillen en 
uitdagingen leiden die in het cohesiebeleid 
na 2020 moeten worden aangepakt; 
onderstreept dat migratiepatronen uit 
regio’s in het oosten, zuidoosten en midden 
naar regio’s in het noorden en noordwesten 
veelal jonge, goed opgeleide en 
gekwalificeerde arbeidskrachten betreffen; 
vindt het voor het demografisch herstel 
van belang dat de EU-cohesiefondsen niet 
alleen worden ingezet voor het verkleinen 
van de verschillen tussen de lidstaten, 
maar ook voor de regionale verschillen 
binnen de lidstaten;

Or. en
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Amendement 66
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het bbp per hoofd van 
de bevolking, het inkomensniveau, de 
arbeidsparticipatie, het 
vruchtbaarheidscijfer en de vergrijzing 
enkele van de belangrijkste factoren zijn 
die direct invloed hebben op de 
demografie; merkt op dat met name de 
huidige dynamiek op de arbeidsmarkt 
demografische stromen binnen Europese 
regio’s in gang zet die tot 
sociaalruimtelijke verschillen en 
uitdagingen leiden die in het cohesiebeleid 
na 2020 moeten worden aangepakt; 
onderstreept dat migratiepatronen uit 
regio’s in het oosten, zuidoosten en midden 
naar regio’s in het noorden en noordwesten 
veelal jonge, goed opgeleide en 
gekwalificeerde arbeidskrachten betreffen;

3. merkt op dat het bbp per hoofd van 
de bevolking, het inkomensniveau, de 
arbeidsparticipatie, het 
vruchtbaarheidscijfer en de vergrijzing 
enkele van de belangrijkste factoren zijn 
die direct invloed hebben op de 
demografie; merkt op dat met name de 
huidige dynamiek op de arbeidsmarkt 
demografische stromen binnen Europese 
regio’s in gang zet die tot 
sociaalruimtelijke verschillen en 
uitdagingen leiden die in het cohesiebeleid 
na 2020 moeten worden aangepakt; 
onderstreept dat de interne 
migratiepatronen uit regio’s in het oosten, 
zuiden en midden naar regio’s in het 
noorden en noordwesten veelal jonge, goed 
opgeleide en gekwalificeerde 
arbeidskrachten betreffen; stelt vast dat de 
migratie van niet-EU-burgers ervoor heeft 
gezorgd dat de EU in de afgelopen jaren 
niet te maken heeft gehad met dalende 
inwoneraantallen;

Or. en

Amendement 67
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het bbp per hoofd van 
de bevolking, het inkomensniveau, de 
arbeidsparticipatie, het 
vruchtbaarheidscijfer en de vergrijzing 
enkele van de belangrijkste factoren zijn 
die direct invloed hebben op de 
demografie; merkt op dat met name de 
huidige dynamiek op de arbeidsmarkt 
demografische stromen binnen Europese 
regio’s in gang zet die tot 
sociaalruimtelijke verschillen en 
uitdagingen leiden die in het cohesiebeleid 
na 2020 moeten worden aangepakt; 
onderstreept dat migratiepatronen uit 
regio’s in het oosten, zuidoosten en midden 
naar regio’s in het noorden en noordwesten 
veelal jonge, goed opgeleide en 
gekwalificeerde arbeidskrachten betreffen;

3. merkt op dat het bbp per hoofd van 
de bevolking, het inkomensniveau, de 
arbeidsparticipatie, het 
vruchtbaarheidscijfer, sociaaleconomische 
factoren, de kloof tussen stad en 
platteland en de vergrijzing enkele van de 
belangrijkste factoren zijn die direct 
invloed hebben op de demografie; merkt 
op dat met name de huidige dynamiek op 
de arbeidsmarkt demografische stromen 
binnen Europese regio’s in gang zet die tot 
sociaalruimtelijke verschillen en 
uitdagingen leiden die in het cohesiebeleid 
na 2020 moeten worden aangepakt; 
onderstreept dat migratiepatronen uit 
regio’s in het oosten, zuidoosten en midden 
naar regio’s in het noorden en noordwesten 
veelal jonge, goed opgeleide en 
gekwalificeerde arbeidskrachten betreffen;

Or. en

Amendement 68
Mathilde Androuët, André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het bbp per hoofd van 
de bevolking, het inkomensniveau, de 
arbeidsparticipatie, het 
vruchtbaarheidscijfer en de vergrijzing 
enkele van de belangrijkste factoren zijn 
die direct invloed hebben op de 
demografie; merkt op dat met name de 
huidige dynamiek op de arbeidsmarkt 
demografische stromen binnen Europese 
regio’s in gang zet die tot 
sociaalruimtelijke verschillen en 
uitdagingen leiden die in het cohesiebeleid 
na 2020 moeten worden aangepakt; 
onderstreept dat migratiepatronen uit 
regio’s in het oosten, zuidoosten en midden 

3. merkt op dat het bbp per hoofd van 
de bevolking, het inkomensniveau, de 
arbeidsparticipatie, het 
vruchtbaarheidscijfer en de vergrijzing 
enkele van de belangrijkste factoren zijn 
die direct invloed hebben op de 
demografie; merkt op dat met name de 
huidige dynamiek op de arbeidsmarkt 
demografische stromen binnen Europese 
regio’s in gang zet die tot 
sociaalruimtelijke verschillen en 
uitdagingen leiden die in het cohesiebeleid 
na 2020 moeten worden aangepakt; 
onderstreept dat bewegingen van Europese 
burgers plaatsvinden uit regio’s in het 
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naar regio’s in het noorden en noordwesten 
veelal jonge, goed opgeleide en 
gekwalificeerde arbeidskrachten 
betreffen;

oosten, zuidoosten en midden van de 
Europese Unie naar regio’s in het noorden 
en noordwesten van de Europese Unie;

Or. fr

Amendement 69
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat vergrijzing een 
onmiskenbaar verschijnsel is in Europa en 
een negatief effect heeft op de 
afhankelijkheidsratio en de groei van de 
arbeidsbevolking, die ver achterblijft ten 
opzichte van de groei in het vorige 
decennium; waarschuwt voor een zichtbare 
afname van de arbeidsbevolking in regio’s 
in het oosten, zuiden en midden van 
Europa;

4. wijst erop dat vergrijzing een 
onmiskenbaar verschijnsel is in Europa en 
een negatief effect heeft op de 
afhankelijkheidsratio en de groei van de 
arbeidsbevolking, die ver achterblijft ten 
opzichte van de groei in het vorige 
decennium; waarschuwt voor een zichtbare 
afname van de arbeidsbevolking in regio’s 
in het oosten, zuiden en midden van 
Europa; erkent dat, zonder de 
voorwaarden te scheppen voor een 
stijging van het geboortecijfer in zowel de 
Unie als de lidstaten, de onderstaande 
maatregelen slechts een oplossing vormen 
voor de gevolgen, en niet voor de oorzaak, 
van negatieve demografische trends;

Or. cs

Amendement 70
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement
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4. wijst erop dat vergrijzing een 
onmiskenbaar verschijnsel is in Europa en 
een negatief effect heeft op de 
afhankelijkheidsratio en de groei van de 
arbeidsbevolking, die ver achterblijft ten 
opzichte van de groei in het vorige 
decennium; waarschuwt voor een zichtbare 
afname van de arbeidsbevolking in regio’s 
in het oosten, zuiden en midden van 
Europa;

4. wijst erop dat vergrijzing een 
onmiskenbaar verschijnsel is in Europa en 
een negatief effect heeft op de 
afhankelijkheidsratio en de groei van de 
arbeidsbevolking, die ver achterblijft ten 
opzichte van de groei in het vorige 
decennium; waarschuwt voor een zichtbare 
afname van de arbeidsbevolking in regio’s 
in het oosten, zuiden en midden van 
Europa; benadrukt dat de vergrijzing ook 
van invloed is op huisvesting en de 
vervoersplanning, de behoeften met 
betrekking tot infrastructuur en diensten, 
alsook de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën en het 
socialezekerheidsstelsel;

Or. en

Amendement 71
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat vergrijzing een 
onmiskenbaar verschijnsel is in Europa en 
een negatief effect heeft op de 
afhankelijkheidsratio en de groei van de 
arbeidsbevolking, die ver achterblijft ten 
opzichte van de groei in het vorige 
decennium; waarschuwt voor een zichtbare 
afname van de arbeidsbevolking in regio’s 
in het oosten, zuiden en midden van 
Europa;

4. wijst erop dat vergrijzing een 
onmiskenbaar verschijnsel is in Europa en 
een negatief effect heeft op de 
afhankelijkheidsratio en de groei van de 
arbeidsbevolking, die ver achterblijft ten 
opzichte van de groei in het vorige 
decennium; waarschuwt voor een zichtbare 
afname van de arbeidsbevolking in regio’s 
in het oosten, zuiden en midden van 
Europa; betreurt het feit dat de COVID-
19-pandemie negatieve gevolgen heeft 
voor de gemiddelde levensverwachting in 
Europa;

Or. en

Amendement 72
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Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat vergrijzing een 
onmiskenbaar verschijnsel is in Europa en 
een negatief effect heeft op de 
afhankelijkheidsratio en de groei van de 
arbeidsbevolking, die ver achterblijft ten 
opzichte van de groei in het vorige 
decennium; waarschuwt voor een zichtbare 
afname van de arbeidsbevolking in regio’s 
in het oosten, zuiden en midden van 
Europa;

4. wijst erop dat vergrijzing en 
dalende geboortecijfers een onmiskenbaar 
verschijnsel vormen in Europa en een 
negatief effect hebben op de 
afhankelijkheidsratio en de groei van de 
arbeidsbevolking, die ver achterblijft ten 
opzichte van de groei in het vorige 
decennium; waarschuwt voor een zichtbare 
afname van de arbeidsbevolking in regio’s 
in het oosten, zuiden en midden van 
Europa;

Or. lt

Amendement 73
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt in dit opzicht op dat er 
behoefte is aan beleid inzake actief ouder 
worden om de negatieve effecten ervan in 
plattelands- en afgelegen gebieden te 
beperken en een passend niveau van 
levenskwaliteit te waarborgen voor alle 
inwoners;

Or. en

Amendement 74
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
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González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. benadrukt dat de 
vruchtbaarheidscijfers in de EU 
aanzienlijk onder het vervangingsniveau 
liggen; is van mening dat het 
cohesiebeleid een rol kan spelen bij het 
aanpakken van dit probleem door betere 
omstandigheden te stimuleren waarin 
ouders hun kinderen kunnen opvoeden, 
en wel door het creëren van gunstige 
omstandigheden ten aanzien van de 
arbeidsmarkt, het evenwicht tussen werk 
en privéleven, betaalbare huisvesting en 
toegang tot sociale diensten van algemeen 
belang, met name de diensten die gericht 
zijn op jonge gezinnen, in de vorm van 
betaalbare kinderopvang bijvoorbeeld;

Or. en

Amendement 75
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op de mogelijke middellange- 
en langetermijnimplicaties van de COVID-
19-gezondheidscrisis voor de dynamiek op 
de arbeidsmarkt; onderstreept dat alle 
maatregelen betreffende zelfisolatie en 
social distancing zichtbare sporen hebben 
nagelaten in de productie, de vraag en het 
handelsverkeer: de economische 
bedrijvigheid is gedaald, de werkloosheid 
is gestegen, bedrijven zien hun omzet 
kelderen en overheden kampen met grotere 
tekorten;

5. wijst op de mogelijke middellange- 
en langetermijnimplicaties van de COVID-
19-gezondheidscrisis voor de dynamiek op 
de arbeidsmarkt; onderstreept dat alle 
maatregelen betreffende zelfisolatie en 
social distancing zichtbare sporen hebben 
nagelaten in de productie, de vraag en het 
handelsverkeer: de economische 
bedrijvigheid is gedaald, de werkloosheid 
is gestegen, bedrijven zien hun omzet 
kelderen en overheden kampen met grotere 
tekorten; wijst erop dat op basis daarvan 
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kan worden voorspeld dat de emigratie in 
die lidstaten waarschijnlijk nog meer 
demografische problemen zal 
veroorzaken, aangezien zich, net als na de 
crisis van 2008-2009, een nieuwe 
emigratiegolf zal voordoen van jongeren 
uit de EU-lidstaten met de laagste 
loonniveaus en de sterkste beperkingen op 
economische activiteit, die waarschijnlijk 
zal leiden tot een golf van faillissementen 
van kleine en middelgrote 
ondernemingen;

Or. lt

Amendement 76
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op de mogelijke middellange- 
en langetermijnimplicaties van de 
COVID-19-gezondheidscrisis voor de 
dynamiek op de arbeidsmarkt; 
onderstreept dat alle maatregelen 
betreffende zelfisolatie en social distancing 
zichtbare sporen hebben nagelaten in de 
productie, de vraag en het handelsverkeer: 
de economische bedrijvigheid is gedaald, 
de werkloosheid is gestegen, bedrijven zien 
hun omzet kelderen en overheden kampen 
met grotere tekorten;

5. wijst op de mogelijke 
sociaaleconomische implicaties voor de 
middellange en lange termijn van de 
COVID-19-gezondheidscrisis; onderstreept 
dat alle maatregelen betreffende 
zelfisolatie en social distancing, ondanks 
de gunstige effecten ervan in de vorm van 
dalende besmettingscijfers, zichtbare 
sporen hebben nagelaten in de productie, 
de vraag en het handelsverkeer: de 
economische bedrijvigheid is gedaald, de 
werkloosheid is gestegen, bedrijven zien 
hun omzet kelderen en overheden kampen 
met grotere tekorten; benadrukt echter dat 
de nieuwe thuiswerktrend mogelijk 
bevorderlijk zal blijken te zijn voor het 
keren van de ontvolkingstrends in 
plattelandsgebieden; ziet het mechanisme 
voor herstel en veerkracht als kans om de 
demografische uitdagingen aan te pakken 
en spoort de lidstaten aan holistische en 
geïntegreerde oplossingen op te nemen in 
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hun nationale herstelplannen;

Or. en

Amendement 77
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. erkent de last die op de schouders 
van vrouwen rust als voornaamste 
verzorgers in formele en informele 
situaties, en de sociale waarde van die 
zorg, met name tijdens de COVID-19-
crisis; merkt op dat 80 % van alle zorg die 
in de EU wordt verleend, wordt verleend 
door (onbetaalde) mantelzorgers, waarvan 
75 % vrouwen; wijst derhalve op het feit 
dat het cohesiebeleid een cruciale rol 
speelt bij het veiligstellen van 
investeringen in de zorgverlening om de 
arbeidsomstandigheden in deze sector te 
verbeteren en een transitie naar een 
zorgeconomie te ondersteunen;

Or. en

Amendement 78
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat de aantrekkelijkheid 
van plattelandsgebieden kan worden 
bevorderd door de beschikbaarheid van 
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hoogwaardige openbare diensten te 
verhogen; stelt vast dat investeringen in 
die diensten schaalvoordelen vergen die 
mogelijk lastig te realiseren zijn in 
gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid, en dat lokale en 
regionale gemeenschappen derhalve een 
passende en zo efficiënt mogelijke 
verstrekking van diensten in kaart moeten 
brengen; is van mening dat het 
cohesiebeleid in dit kader een cruciale rol 
speelt en ruimte moet bieden aan de 
verstrekking van deze hoogwaardige 
openbare diensten;

Or. en

Amendement 79
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat het gebrek aan 
verbindingen naar en uit andere regio’s 
een groot probleem vormt, met name voor 
insulaire gebieden en ultraperifere 
regio’s; herhaalt dat de toegankelijkheid 
van de meeste eilanden problematisch is 
en wordt gekenmerkt door onregelmatige 
en vaak dure vervoersdiensten (met name 
vluchten), dat dit verschijnsel het gebrek 
aan economische kansen verergert en tot 
een vicieuze cirkel in de richting van 
ontvolking leidt;

Or. en

Amendement 80
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept dat de huidige 
COVID-19-crisis sterke verschillen aan 
het licht heeft gebracht waar het de 
kwaliteit van en toegang tot 
gezondheidszorgdiensten betreft; merkt op 
dat de combinatie van een vergrijzende 
bevolking en beperkte 
gezondheidszorginfrastructuur de 
bevolking in plattelandsgebieden, die 
voorheen al te kampen had met 
demografische neergang en een geringe 
bevolkingsdichtheid, nog meer blootstelt 
aan gezondheidsrisico’s;

Or. en

Amendement 81
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept de extra uitdagingen 
waar perifere Europese gebieden mee te 
kampen hebben, met inbegrip van kleine 
eilanden, bergachtige regio’s en 
dunbevolkte gebieden, waar de dalende 
demografische trends worden verergerd 
door een lage connectiviteit en problemen 
bij het verstrekken van diensten, onder 
meer van essentiële diensten;

Or. en

Amendement 82
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. onderstreept dat een van de 
belangrijkste doelstellingen binnen het 
beleid inzake plattelandsontwikkeling 
moet bestaan in de totstandbrenging van 
ecosystemen voor innovatie ter 
ondersteuning van kenniscreatie en 
verspreiding van technologie; is tegen de 
achtergrond van deze doelstelling van 
mening dat het van belang is 
gemeenschappelijke virtuele en fysieke 
omgevingen te stimuleren waarin 
bedrijven, ondernemers en 
onderzoeksinstellingen samenkomen met 
als doel plattelandsgebieden om te vormen 
tot daadwerkelijke innovatiehubs; is van 
mening dat een omgeving die innovatie op 
het platteland mogelijk maakt, ook kan 
worden ondersteund door investeringen in 
vaardigheden en ICT-infrastructuur, als 
gevolg waarvan de toegang tot kapitaal 
voor ondernemers en kmo’s wordt 
vergemakkelijkt en de ontwikkeling van 
de toeleveringsketen in samenhang met 
verschillende industrieën wordt 
ondersteund;

Or. en

Amendement 83
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. benadrukt dat de COVID-19-
pandemie veel ongelijkheden aan het licht 
heeft gebracht en dat daarvan de digitale 
kloof een zeer ernstige is die met name 
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minder ontwikkelde regio’s, vrouwen, 
ouderen en inwoners van de ultraperifere 
gebieden en van plattelands-, afgelegen 
en ontvolkte gebieden treft; merkt op dat 
er meer moet worden geïnvesteerd in 
digitalisering, digitale innovatie en 
digitale verbondenheid, wat een eerlijke 
en gelijke overgang mogelijk zal maken 
naar een digitalere economie en een 
digitaal online onderwijsstelsel dat voor 
alle burgers toegankelijk is, met name 
voor de meest kwetsbaren in de 
samenleving;

Or. en

Amendement 84
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. merkt op dat in ontvolkte gebieden 
de verbetering, het onderhoud en de 
stimulering van bestaande 
vervoerssystemen en het aanbieden van 
verbindingen met het TEN-T, efficiënter 
en doeltreffender zijn dan het tot stand 
brengen van gloednieuwe infrastructuren; 
herhaalt dat er binnen de 
vervoersstrategieën van de lidstaten 
specifieke aandacht moet uitgaan naar 
lokaal vervoer, aangezien het TEN-T-
netwerk alleen doeltreffend kan zijn bij 
een goed werkende infrastructuur voor 
lokaal vervoer;

Or. en

Amendement 85
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
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namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. merkt op dat het concept 
“plattelandstoets” in alle stappen van de 
EU-beleidsvorming moet worden 
geïntegreerd; stelt vast dat dit concept, dat 
tot doel heeft de gevolgen van 
beleidsinterventie in plattelandsgebieden 
inzichtelijk te maken, gericht is op het 
waarborgen van eerlijke en rechtvaardige 
beleidsresultaten; merkt op dat de 
plattelandstoets meer inzicht verschaft in 
de specifieke vereisten die samengaan met 
plattelands- en afgelegen gebieden, met 
bijzondere aandacht voor 
beleidsuitvoering en het ondervangen van 
ongewenste externe effecten van het 
beleid door het creëren en toepassen van 
passende oplossingen;

Or. en

Amendement 86
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Kopje 2 – subkopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Regio’s van herkomst Kenmerken van demografische 
veranderingen in de EU

Or. en

Amendement 87
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
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Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf -6 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-6. benadrukt dat de demografische 
uitdagingen de EU-regio’s weliswaar op 
verschillende manieren treffen, maar voor 
de hele EU een belangrijke kwestie 
vormen die inzichtelijk moet worden 
gemaakt en op holistische wijze moet 
worden aangepakt; onderstreept dat de 
hele EU in de afgelopen jaren een 
negatief natuurlijk demografisch 
evenwicht heeft gekend; benadrukt dat de 
migratie van niet-EU-burgers de reden is 
dat de EU-bevolking in de afgelopen jaren 
niet is afgenomen;

Or. en

Amendement 88
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf -6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

stelt vast dat in de bevolkingsprognoses 
van Eurostat voor het komende 
decennium wordt voorspeld dat zowel de 
plattelands- als de stedelijke gebieden 
mogelijk met dalende inwoneraantallen te 
maken zullen krijgen; benadrukt dat de 
aanpak van dit probleem een 
gecoördineerd economisch, sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid vergt;

Or. en
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Amendement 89
Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, 
Irène Tolleret, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat plattelands-, post-
industriële en afgelegen gebieden in het 
algemeen met een aantal specifieke 
situaties kampen: een sterke 
bevolkingskrimp, inkomens die onder het 
nationale of Europese gemiddelde liggen 
en problemen met de territoriale integratie 
met andere regio’s, waardoor zij een des te 
groter ontvolkingsrisico lopen; wijst erop 
dat 28 % van de Europese bevolking in 
plattelandsregio’s woont, maar dat dit 
percentage naar verwachting in de 
toekomst sterk zal dalen;

6. merkt op dat plattelands-, post-
industriële en afgelegen gebieden in het 
algemeen met een aantal specifieke 
situaties kampen: een sterke 
bevolkingskrimp, inkomens die onder het 
nationale of Europese gemiddelde liggen 
en problemen met de territoriale integratie 
met andere regio’s, waardoor zij een des te 
groter ontvolkingsrisico lopen; stelt vast 
dat dit ook tot problemen bij de toegang 
tot openbare diensten zal leiden, zoals 
huisvesting, onderwijs en 
gezondheidszorg, met inbegrip van de 
toegang tot essentiële geneesmiddelen; 
wijst erop dat 28 % van de Europese 
bevolking in plattelandsregio’s woont, 
maar dat dit percentage naar verwachting 
in de toekomst sterk zal dalen;

Or. en

Amendement 90
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat plattelands-, post-
industriële en afgelegen gebieden in het 
algemeen met een aantal specifieke 
situaties kampen: een sterke 
bevolkingskrimp, inkomens die onder het 
nationale of Europese gemiddelde liggen 

6. merkt op dat plattelands- en post-
industriële gebieden en steden die ver van 
grote metropolitane gebieden liggen, in 
het algemeen met een aantal specifieke 
situaties kampen: een sterke 
bevolkingskrimp, inkomens die onder het 
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en problemen met de territoriale integratie 
met andere regio’s, waardoor zij een des te 
groter ontvolkingsrisico lopen; wijst erop 
dat 28 % van de Europese bevolking in 
plattelandsregio’s woont, maar dat dit 
percentage naar verwachting in de 
toekomst sterk zal dalen;

nationale of Europese gemiddelde liggen 
en problemen met de territoriale integratie 
met andere regio’s, waardoor zij een des te 
groter ontvolkingsrisico lopen; wijst erop 
dat 28 % van de Europese bevolking in 
plattelandsregio’s woont, maar dat dit 
percentage naar verwachting in de 
toekomst sterk zal dalen;

Or. pl

Amendement 91
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat plattelands-, post-
industriële en afgelegen gebieden in het 
algemeen met een aantal specifieke 
situaties kampen: een sterke 
bevolkingskrimp, inkomens die onder het 
nationale of Europese gemiddelde liggen 
en problemen met de territoriale integratie 
met andere regio’s, waardoor zij een des te 
groter ontvolkingsrisico lopen; wijst erop 
dat 28 % van de Europese bevolking in 
plattelandsregio’s woont, maar dat dit 
percentage naar verwachting in de 
toekomst sterk zal dalen;

6. merkt op dat plattelands-, post-
industriële, insulaire, bergachtige en 
afgelegen gebieden in het algemeen met 
een aantal specifieke situaties kampen: een 
sterke bevolkingskrimp, inkomens die 
onder het nationale of Europese 
gemiddelde liggen en problemen met de 
territoriale integratie met andere regio’s, 
waardoor zij een des te groter 
ontvolkingsrisico lopen; wijst erop dat 
28 % van de Europese bevolking in 
plattelandsregio’s woont, maar dat dit 
percentage naar verwachting in de 
toekomst sterk zal dalen;

Or. en

Amendement 92
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement
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6. merkt op dat plattelands-, post-
industriële en afgelegen gebieden in het 
algemeen met een aantal specifieke 
situaties kampen: een sterke 
bevolkingskrimp, inkomens die onder het 
nationale of Europese gemiddelde liggen 
en problemen met de territoriale integratie 
met andere regio’s, waardoor zij een des te 
groter ontvolkingsrisico lopen; wijst erop 
dat 28 % van de Europese bevolking in 
plattelandsregio’s woont, maar dat dit 
percentage naar verwachting in de 
toekomst sterk zal dalen;

6. merkt op dat plattelands-, post-
industriële en afgelegen gebieden in het 
algemeen met een aantal specifieke 
situaties kampen: een sterke 
bevolkingskrimp, ook vanwege de 
geboortecijfers, inkomens die onder het 
nationale of Europese gemiddelde liggen 
en problemen met de territoriale integratie 
met andere regio’s, waardoor zij een des te 
groter ontvolkingsrisico lopen; wijst erop 
dat 28 % van de Europese bevolking in 
plattelandsregio’s woont, maar dat dit 
percentage naar verwachting in de 
toekomst sterk zal dalen;

Or. lt

Amendement 93
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat plattelands-, post-
industriële en afgelegen gebieden in het 
algemeen met een aantal specifieke 
situaties kampen: een sterke 
bevolkingskrimp, inkomens die onder het 
nationale of Europese gemiddelde liggen 
en problemen met de territoriale integratie 
met andere regio’s, waardoor zij een des te 
groter ontvolkingsrisico lopen; wijst erop 
dat 28 % van de Europese bevolking in 
plattelandsregio’s woont, maar dat dit 
percentage naar verwachting in de 
toekomst sterk zal dalen;

6. merkt op dat plattelands-, post-
industriële en afgelegen gebieden, met 
inbegrip van eilanden, in het algemeen 
met een aantal specifieke situaties kampen: 
een sterke bevolkingskrimp, inkomens die 
onder het nationale of Europese 
gemiddelde liggen en problemen met de 
territoriale integratie met andere regio’s, 
waardoor zij een des te groter 
ontvolkingsrisico lopen; wijst erop dat 
28 % van de Europese bevolking in 
plattelandsregio’s woont, maar dat dit 
percentage naar verwachting in de 
toekomst sterk zal dalen;

Or. en

Amendement 94
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst op het feit dat demografische 
uitdagingen, zoals een vergrijzende 
bevolking, een geringe 
bevolkingsdichtheid en negatieve 
migratiepatronen, directe gevolgen 
kunnen hebben voor de opkomst van 
radicale politieke bewegingen en 
euroscepticisme; is van mening dat een 
sterk cohesiebeleid een nuttig instrument 
kan zijn om de opkomst van deze 
bewegingen tegen te gaan, en dat tijdens 
de Conferentie over de toekomst van 
Europa de gevolgen aan de orde moeten 
worden gesteld die de demografische 
uitdagingen zullen hebben voor de positie 
van Europa op het wereldtoneel en de 
sociale en economische duurzaamheid;

Or. en

Amendement 95
Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, 
Irène Tolleret, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat op 
plattelandsgebieden gerichte EU-
initiatieven, zoals cohesie- en 
landbouwbeleid, verder aangescherpt 
moeten worden door een betere 
coördinatie te bevorderen van 
beleidsinitiatieven die gericht zijn op de 
ondersteuning van werkgelegenheid voor 
jongeren, ondernemerschap, 
digitalisering en jonge en nieuwe 
landbouwers;
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Or. en

Amendement 96
Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena Kloc, Raffaele 
Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op enkele aanjagers van 
demografische veranderingen die bewoners 
van voornoemde gebieden dwingen weg te 
trekken en anderen ontmoedigen om zich 
daar te vestigen: een slechte infrastructuur 
(waaronder het ontbreken van snel 
breedbandinternet en ontoereikende 
vervoersnetwerken), minder mogelijkheden 
op de arbeidsmarkt, te weinig 
overheidsdiensten, slecht toegankelijke 
gezondheidszorg, minder 
onderwijsmogelijkheden (waardoor het 
lastiger is om bij te blijven bij 
technologische veranderingen) en te weinig 
culturele gelegenheden en mogelijkheden 
voor vrijetijdsbesteding;

7. wijst op enkele aanjagers van 
demografische veranderingen die bewoners 
van voornoemde gebieden dwingen weg te 
trekken en anderen ontmoedigen om zich 
daar te vestigen: een slechte infrastructuur 
(waaronder het ontbreken van snel 
breedbandinternet en ontoereikende 
vervoersnetwerken), minder mogelijkheden 
op de arbeidsmarkt (met name wat betreft 
beroepen waarvoor een hoger 
opleidingsniveau is vereist, en ook in het 
algemeen voor vrouwen vanwege de 
wijdverbreide “vermannelijking” van de 
arbeidsmarkt in perifere gebieden), te 
weinig overheidsdiensten, slecht 
toegankelijke gezondheidszorg, minder 
onderwijsmogelijkheden (waardoor het 
lastiger is om bij te blijven bij 
technologische veranderingen) en te weinig 
culturele gelegenheden en mogelijkheden 
voor vrijetijdsbesteding;

Or. pl

Amendement 97
Mathilde Androuët, André Rougé, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op enkele aanjagers van 
demografische veranderingen die bewoners 

7. wijst op enkele aanjagers van 
demografische veranderingen die bewoners 
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van voornoemde gebieden dwingen weg te 
trekken en anderen ontmoedigen om zich 
daar te vestigen: een slechte infrastructuur 
(waaronder het ontbreken van snel 
breedbandinternet en ontoereikende 
vervoersnetwerken), minder mogelijkheden 
op de arbeidsmarkt, te weinig 
overheidsdiensten, slecht toegankelijke 
gezondheidszorg, minder 
onderwijsmogelijkheden (waardoor het 
lastiger is om bij te blijven bij 
technologische veranderingen) en te weinig 
culturele gelegenheden en mogelijkheden 
voor vrijetijdsbesteding;

van voornoemde gebieden dwingen weg te 
trekken en anderen ontmoedigen om zich 
daar te vestigen: bedrijfsverplaatsingen en 
het gebrek aan effectief nationaal 
overplaatsingsbeleid, het uitblijven van 
uitvoering van 
geboortebevorderingsbeleid, een slechte 
infrastructuur (waaronder het ontbreken 
van snel breedbandinternet en 
ontoereikende vervoersnetwerken), minder 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt, te 
weinig overheidsdiensten, slecht 
toegankelijke gezondheidszorg, minder 
onderwijsmogelijkheden (waardoor het 
lastiger is om bij te blijven bij 
technologische veranderingen) en te weinig 
culturele gelegenheden en mogelijkheden 
voor vrijetijdsbesteding;

Or. fr

Amendement 98
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op enkele aanjagers van 
demografische veranderingen die bewoners 
van voornoemde gebieden dwingen weg te 
trekken en anderen ontmoedigen om zich 
daar te vestigen: een slechte infrastructuur 
(waaronder het ontbreken van snel 
breedbandinternet en ontoereikende 
vervoersnetwerken), minder mogelijkheden 
op de arbeidsmarkt, te weinig 
overheidsdiensten, slecht toegankelijke 
gezondheidszorg, minder 
onderwijsmogelijkheden (waardoor het 
lastiger is om bij te blijven bij 
technologische veranderingen) en te weinig 
culturele gelegenheden en mogelijkheden 
voor vrijetijdsbesteding;

7. wijst op enkele aanjagers van 
demografische veranderingen die bewoners 
van voornoemde gebieden dwingen weg te 
trekken en anderen ontmoedigen om zich 
daar te vestigen: een slechte infrastructuur 
(waaronder het ontbreken van snel 
breedbandinternet en ontoereikende 
vervoersnetwerken), minder mogelijkheden 
op de arbeidsmarkt, te weinig overheids- 
en particuliere diensten, slecht 
toegankelijke gezondheidszorg, minder 
mogelijkheden qua onderwijs, 
nutsvoorzieningen en sociale diensten 
(waardoor het lastiger is om bij te blijven 
bij technologische veranderingen) en te 
weinig culturele gelegenheden en 
mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding;
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Or. lt

Amendement 99
Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, 
Irène Tolleret, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op enkele aanjagers van 
demografische veranderingen die bewoners 
van voornoemde gebieden dwingen weg te 
trekken en anderen ontmoedigen om zich 
daar te vestigen: een slechte infrastructuur 
(waaronder het ontbreken van snel 
breedbandinternet en ontoereikende 
vervoersnetwerken), minder mogelijkheden 
op de arbeidsmarkt, te weinig 
overheidsdiensten, slecht toegankelijke 
gezondheidszorg, minder 
onderwijsmogelijkheden (waardoor het 
lastiger is om bij te blijven bij 
technologische veranderingen) en te weinig 
culturele gelegenheden en mogelijkheden 
voor vrijetijdsbesteding;

7. wijst op enkele aanjagers van 
demografische veranderingen die bewoners 
van voornoemde gebieden dwingen weg te 
trekken en anderen ontmoedigen om zich 
daar te vestigen: een slechte infrastructuur 
(waaronder het ontbreken van snel 
breedbandinternet en ontoereikende 
vervoersnetwerken), minder mogelijkheden 
op de arbeidsmarkt, hoge 
jeugdwerkloosheid, te weinig 
overheidsdiensten, slecht toegankelijke 
gezondheidszorg, minder 
onderwijsmogelijkheden (waardoor het 
lastiger is om bij te blijven bij 
technologische veranderingen) en te weinig 
culturele gelegenheden en mogelijkheden 
voor vrijetijdsbesteding;

Or. en

Amendement 100
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat het 
gemeenschappelijke vervoerbeleid van de 
Unie beoogt de sociale, economische en 
territoriale cohesie te versterken door een 
gemeenschappelijke vervoersruimte in te 
stellen in heel Europa, met inbegrip van 
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de plattelandsgebieden, de afgelegen, 
dunbevolkte, perifere, ultraperifere en 
berggebieden en de eilanden; wijst er 
echter op dat er tussen de regio’s in de 
Unie belangrijke verschillen bestaan op 
het gebied van connectiviteit, kwaliteit van 
de infrastructuur en toegankelijkheid;

Or. es

Amendement 101
Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt het belang van goed 
functionerende vervoersverbindingen 
voor het tot staan brengen van de 
ontvolking in ontvolkte gebieden;

Or. en

Amendement 102
Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. wijst erop dat de 
plattelandsgebieden, en met name de 
dunbevolkte gebieden, te lijden hebben 
onder een gebrek aan kwaliteitsvolle 
infrastructuur en diensten op het gebied 
van vervoer, alsmede onder de 
verslechtering van de bestaande 
infrastructuur en diensten en de weinige 
openbare diensten voor collectief vervoer, 
waardoor de burgers afhankelijk zijn van 
hun individuele voertuigen; erkent dat bij 
de transitie naar duurzame en slimme 
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mobiliteit rekening moet worden 
gehouden met de noden en uitdagingen 
van die gebieden overeenkomstig de 
doelstellingen van de Green Deal;

Or. es

Amendement 103
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. wijst erop dat bij het 
duurzame mobiliteitsbeleid traditioneel de 
steden centraal stonden, waardoor de 
noden en de infrastructuur en mobiliteit 
van de plattelandsgebieden, met inbegrip 
van de ontvolkte gebieden, naar de 
achtergrond werden gedrongen;

Or. es

Amendement 104
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat bepaalde regio’s door 
dit gebrek aan diversificatie in hun 
regionale economische structuur het risico 
lopen een negatief stempel te krijgen, ook 
onder hun eigen bewoners, die ontevreden 
zijn over de kwaliteit van hun leven en van 
de faciliteiten en diensten die hun ter 
beschikking staan; benadrukt in dit verband 
het braindraineffect, waardoor 
hoogopgeleide en hooggekwalificeerde 
mensen uit een bepaalde regio of een 
bepaald land naar een andere regio of een 

8. benadrukt dat bepaalde regio’s door 
dit gebrek aan diversificatie in hun 
regionale economische structuur het risico 
lopen een negatief stempel te krijgen, ook 
onder hun eigen bewoners, die ontevreden 
zijn over de kwaliteit van hun leven en van 
de faciliteiten en diensten die hun ter 
beschikking staan; benadrukt in dit verband 
het braindraineffect, waardoor 
hoogopgeleide en hooggekwalificeerde 
mensen uit een bepaalde regio of een 
bepaald land naar een andere regio of een 
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ander land wegtrekken; wijst er met name 
op dat de kwaliteit van de medische zorg 
en het medisch onderwijs door de uittocht 
van medisch personeel (artsen, 
verpleegkundigen en onderwijzend 
personeel) achteruit is gegaan, waardoor 
zorg en onderwijs van hoge kwaliteit 
vooral in plattelandsgebieden minder 
voorhanden zijn;

ander land wegtrekken; wijst er met name 
op dat de kwaliteit van de medische zorg 
en het medisch onderwijs door de uittocht 
– die is toegenomen als gevolg van 
bezuinigingsbeleid en aanzienlijke 
overheidsbezuinigingen op gezondheids- 
en sociale zorg – van medisch personeel 
(artsen, verpleegkundigen en onderwijzend 
personeel) achteruit is gegaan, waardoor 
zorg en onderwijs van hoge kwaliteit 
vooral in plattelandsgebieden minder 
voorhanden zijn;

Or. en

Amendement 105
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat bepaalde regio’s door 
dit gebrek aan diversificatie in hun 
regionale economische structuur het risico 
lopen een negatief stempel te krijgen, ook 
onder hun eigen bewoners, die ontevreden 
zijn over de kwaliteit van hun leven en van 
de faciliteiten en diensten die hun ter 
beschikking staan; benadrukt in dit verband 
het braindraineffect, waardoor 
hoogopgeleide en hooggekwalificeerde 
mensen uit een bepaalde regio of een 
bepaald land naar een andere regio of een 
ander land wegtrekken; wijst er met name 
op dat de kwaliteit van de medische zorg 
en het medisch onderwijs door de uittocht 
van medisch personeel (artsen, 
verpleegkundigen en onderwijzend 
personeel) achteruit is gegaan, waardoor 
zorg en onderwijs van hoge kwaliteit 
vooral in plattelandsgebieden minder 
voorhanden zijn;

8. benadrukt dat bepaalde regio’s, met 
name insulaire regio’s, door dit gebrek 
aan diversificatie in hun regionale 
economische structuur het risico lopen een 
negatief stempel te krijgen, ook onder hun 
eigen bewoners, die ontevreden zijn over 
de kwaliteit van hun leven en van de 
faciliteiten en diensten die hun ter 
beschikking staan; benadrukt in dit verband 
het braindraineffect, waardoor 
hoogopgeleide en hooggekwalificeerde 
mensen uit een bepaalde regio of een 
bepaald land naar een andere regio of een 
ander land wegtrekken; wijst er met name 
op dat de kwaliteit van de medische zorg 
en het medisch onderwijs door de uittocht 
van medisch personeel (artsen, 
verpleegkundigen en onderwijzend 
personeel) achteruit is gegaan, waardoor 
zorg en onderwijs van hoge kwaliteit 
vooral in plattelandsgebieden minder 
voorhanden zijn;
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Or. en

Amendement 106
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat bepaalde regio’s door 
dit gebrek aan diversificatie in hun 
regionale economische structuur het risico 
lopen een negatief stempel te krijgen, ook 
onder hun eigen bewoners, die ontevreden 
zijn over de kwaliteit van hun leven en van 
de faciliteiten en diensten die hun ter 
beschikking staan; benadrukt in dit verband 
het braindraineffect, waardoor 
hoogopgeleide en hooggekwalificeerde 
mensen uit een bepaalde regio of een 
bepaald land naar een andere regio of een 
ander land wegtrekken; wijst er met name 
op dat de kwaliteit van de medische zorg 
en het medisch onderwijs door de uittocht 
van medisch personeel (artsen, 
verpleegkundigen en onderwijzend 
personeel) achteruit is gegaan, waardoor 
zorg en onderwijs van hoge kwaliteit 
vooral in plattelandsgebieden minder 
voorhanden zijn;

8. benadrukt dat bepaalde regio’s door 
dit gebrek aan diversificatie in hun 
regionale economische structuur het risico 
lopen een negatief stempel te krijgen, ook 
onder hun eigen bewoners, die ontevreden 
zijn over de kwaliteit van hun leven en van 
de faciliteiten en diensten die hun ter 
beschikking staan; benadrukt in dit verband 
het braindraineffect, waardoor 
hoogopgeleide en hooggekwalificeerde 
mensen uit een bepaalde regio of een 
bepaald land naar een andere regio of een 
ander land wegtrekken; wijst er met name 
op dat de kwaliteit van de medische zorg 
en het medisch onderwijs door de uittocht 
van medisch personeel (artsen, 
verpleegkundigen en onderwijzend 
personeel) achteruit is gegaan, waardoor 
zorg en onderwijs van hoge kwaliteit 
vooral in afgelegen plattelandsgebieden en 
in ultraperifere gebieden minder 
voorhanden zijn;

Or. pt

Amendement 107
Mathilde Androuët, André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat bepaalde regio’s door 
dit gebrek aan diversificatie in hun 

8. benadrukt dat bepaalde regio’s door 
dit gebrek aan diversificatie in hun 
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regionale economische structuur het risico 
lopen een negatief stempel te krijgen, ook 
onder hun eigen bewoners, die ontevreden 
zijn over de kwaliteit van hun leven en van 
de faciliteiten en diensten die hun ter 
beschikking staan; benadrukt in dit verband 
het braindraineffect, waardoor 
hoogopgeleide en hooggekwalificeerde 
mensen uit een bepaalde regio of een 
bepaald land naar een andere regio of een 
ander land wegtrekken; wijst er met name 
op dat de kwaliteit van de medische zorg 
en het medisch onderwijs door de uittocht 
van medisch personeel (artsen, 
verpleegkundigen en onderwijzend 
personeel) achteruit is gegaan, waardoor 
zorg en onderwijs van hoge kwaliteit 
vooral in plattelandsgebieden minder 
voorhanden zijn;

regionale economische structuur het risico 
lopen een negatief stempel te krijgen, ook 
onder hun eigen bewoners, die ontevreden 
zijn over de kwaliteit van hun leven en van 
de faciliteiten en diensten die hun ter 
beschikking staan; benadrukt in dit verband 
het braindraineffect, waardoor al dan niet 
hoogopgeleide en al dan niet 
hooggekwalificeerde mensen uit een 
bepaalde regio of een bepaald land naar 
een andere regio of een ander land 
wegtrekken; wijst er met name op dat de 
kwaliteit van de medische zorg en het 
medisch onderwijs door de uittocht van 
medisch personeel (artsen, 
verpleegkundigen en onderwijzend 
personeel) achteruit is gegaan, waardoor 
zorg en onderwijs van hoge kwaliteit 
vooral in plattelandsgebieden minder 
voorhanden zijn;

Or. fr

Amendement 108
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat ook stedelijke 
gebieden niet immuun zijn voor 
ontvolking, aangezien een op de vijf steden 
in Europa het aantal inwoners sinds 1990 
ziet dalen; merkt daarentegen op dat de 
bevolkingskrimp in steden niet altijd een 
continu lineair proces is en incidenteel of 
tijdelijk kan zijn, afhankelijk van de 
territoriale context;

9. is van mening dat ook stedelijke 
gebieden niet immuun zijn voor 
ontvolking, aangezien een op de vijf steden 
in Europa het aantal inwoners sinds 1990 
ziet dalen, waarbij ontvolking niet goed 
wordt weerspiegeld in de door bureaus en 
agentschappen voor de statistiek 
bijgehouden gegevens, omdat de cijfers 
voor mensen die gebieden verlaten tal van 
jaren achterlopen; benadrukt in dit 
opzicht dat dit fenomeen inhoudt dat de 
daadwerkelijke mate van ontvolking in 
plattelandsgebieden en in kleine en 
middelgrote gemeenten en steden wordt 
onderschat; merkt ook op dat dit probleem 
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van toepassing is op de meeste niet-
grootstedelijke gemeenten en steden, met 
name kleine gemeenten en steden; merkt 
daarentegen op dat de bevolkingskrimp in 
steden niet altijd een continu lineair proces 
is en incidenteel of tijdelijk kan zijn, 
afhankelijk van de territoriale context;

Or. pl

Amendement 109
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat ook stedelijke 
gebieden niet immuun zijn voor 
ontvolking, aangezien een op de vijf steden 
in Europa het aantal inwoners sinds 1990 
ziet dalen; merkt daarentegen op dat de 
bevolkingskrimp in steden niet altijd een 
continu lineair proces is en incidenteel of 
tijdelijk kan zijn, afhankelijk van de 
territoriale context;

9. is van mening dat ook stedelijke 
gebieden niet immuun zijn voor 
ontvolking, aangezien een op de vijf steden 
in Europa het aantal inwoners sinds 1990 
ziet dalen; merkt daarentegen op dat de 
bevolkingskrimp in steden niet altijd een 
continu lineair proces is en incidenteel of 
tijdelijk kan zijn, afhankelijk van de 
territoriale en economische context;

Or. en

Amendement 110
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst met bezorgdheid op de 
aanzienlijke en aanhoudende 
demografische onevenwichtigheid tussen 
mannen en vrouwen in 
plattelandsgebieden nu de migratiebalans 
(er gaan meer mensen weg dan erbij 
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komen) voor jonge vrouwen vaak 
negatiever is dan voor jonge mannen; 
benadrukt dat vrouwen in 
plattelandsgebieden een essentiële rol 
vervullen bij de ontwikkeling van deze 
gemeenschappen en dat meer erkenning 
voor de werkgelegenheid voor en de 
rechten van vrouwen op de arbeidsmarkt 
in plattelandsgebieden het risico op 
ontvolking aanzienlijk zou terugdringen;

Or. en

Amendement 111
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. uit zijn bezorgdheid over de 
groeiende ontevredenheid, de zogeheten 
“geography of discontent”, die zich 
voordoet in een groot aantal EU-regio’s 
waar mensen zich achtergesteld voelen, in 
hoge mate als gevolg van demografische 
veranderingen; wijst erop dat de 
“geography of discontent” radicale 
politieke bewegingen en verzet tegen de 
EU-integratie tot gevolg heeft, wat de EU-
cohesie in gevaar brengt;

Or. en

Amendement 112
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept een patroon van 
“interne periferisering”, dat wil zeggen dat 
de regio’s in het oosten en zuiden van 
Europa met een aanzienlijk negatief 
migratiesaldo kampen, terwijl de regio’s in 
het noorden en westen van Europa juist een 
aanzienlijk positief saldo hebben, onder 
meer omdat zij een constant grote 
toestroom van economische migranten 
kennen;

10. onderstreept een patroon van 
“interne periferisering”, dat wil zeggen dat 
de regio’s in het oosten en zuiden van 
Europa met een aanzienlijk negatief 
migratiesaldo kampen, terwijl de regio’s in 
het noorden en westen van Europa juist een 
aanzienlijk positief saldo hebben, onder 
meer omdat zij een constant grote 
toestroom van economische migranten 
kennen; is van mening dat deze 
verschillen ook worden verergerd door 
onevenwichtig gemeenschappelijk EU-
steunbeleid, zoals het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, dat nog steeds enorme 
verschillen vertoont in steun voor 
landbouwers in verschillende EU-regio’s;

Or. lt

Amendement 113
Mathilde Androuët, André Rougé, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept een patroon van 
“interne periferisering”, dat wil zeggen dat 
de regio’s in het oosten en zuiden van 
Europa met een aanzienlijk negatief 
migratiesaldo kampen, terwijl de regio’s in 
het noorden en westen van Europa juist een 
aanzienlijk positief saldo hebben, onder 
meer omdat zij een constant grote 
toestroom van economische migranten 
kennen;

10. onderstreept een patroon van 
“interne periferisering”, dat wil zeggen dat 
de regio’s in het oosten en zuiden van 
Europa met een aanzienlijk negatief 
migratiesaldo kampen, terwijl de regio’s in 
het noorden en westen van Europa juist een 
aanzienlijk positief saldo hebben, onder 
meer omdat zij, naast bewegingen van 
Europese burgers, een constant grote 
toestroom van internationale economische 
migranten kennen;

Or. fr

Amendement 114
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
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Kloc, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept een patroon van 
“interne periferisering”, dat wil zeggen dat 
de regio’s in het oosten en zuiden van 
Europa met een aanzienlijk negatief 
migratiesaldo kampen, terwijl de regio’s in 
het noorden en westen van Europa juist een 
aanzienlijk positief saldo hebben, onder 
meer omdat zij een constant grote 
toestroom van economische migranten 
kennen;

10. onderstreept een patroon van 
“interne periferisering”, dat wil zeggen dat 
de regio’s in het midden, oosten en zuiden 
van Europa met een aanzienlijk negatief 
migratiesaldo kampen, terwijl de regio’s in 
het noorden en westen van Europa juist een 
aanzienlijk positief saldo hebben, onder 
meer omdat zij een constant grote 
toestroom van economische migranten 
kennen;

Or. pl

Amendement 115
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat het verkleinen van 
de verschillen tussen de regio’s, met name 
in plattelandsgebieden, de verdere sociale 
en economische integratie van vrouwen 
vereist; spoort de Commissie en de 
lidstaten aan specifieke strategieën te 
ontwikkelen om de empowerment van 
vrouwen in plattelandsgebieden te 
bevorderen in de vorm van 
onderwijsbeleid voor een leven lang leren, 
toegang tot financiële instrumenten 
gericht op de steun aan projecten ter 
bevordering van het ondernemerschap, en 
het aanpakken van tekortkomingen in de 
infrastructuur, onder meer waar het de 
verstrekking van verschillende soorten 
zorg betreft; pleit voor het verzamelen van 
naar geslacht uitgesplitste gegevens voor 



PE680.966v01-00 62/161 AM\1224331NL.docx

NL

het identificeren en aanpakken van 
gevallen van genderongelijkheid;

Or. en

Amendement 116
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat uit verschillende 
studies is gebleken dat de Europese 
bevolking steeds meer wordt blootgesteld 
aan de risico’s als gevolg van de ernstige 
klimaatverandering; onderstreept dat de 
frequentie en intensiteit van hittegolven 
sterk toenemen en dat droogte in de 
zuidelijke regio’s steeds vaker voorkomt; 
stelt met bezorgdheid vast dat deze 
verschijnselen de woestijnvorming en 
daaruit voortvloeiende ontvolking in de 
voornoemde getroffen gebieden verder 
zullen doen toenemen;

Or. en

Amendement 117
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Kopje 2 – subkopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

Regio’s van bestemming Schrappen

Or. en
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Amendement 118
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent dat de gebieden rondom 
grote steden een positief migratiesaldo 
hebben, met karakteristieke 
bevolkingsstromen van platteland naar 
stad, ten gevolge van een steeds grotere 
stedelijke concentratie van de groei van 
werkgelegenheid;

11. erkent dat de gebieden rondom 
grote steden een positief migratiesaldo 
hebben, met karakteristieke 
bevolkingsstromen van platteland naar 
stad, en daardoor een instroom van 
jongeren met een enorm groeipotentieel 
kennen, zonder dat zij voorheen de kosten 
van hun verzorging, opvoeding en lager 
en/of middelbaar onderwijs hebben 
moeten dragen, hetgeen resulteert in een 
steeds grotere stedelijke concentratie van 
de groei van werkgelegenheid;

Or. pl

Amendement 119
Mathilde Androuët, André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent dat de gebieden rondom 
grote steden een positief migratiesaldo 
hebben, met karakteristieke 
bevolkingsstromen van platteland naar 
stad, ten gevolge van een steeds grotere 
stedelijke concentratie van de groei van 
werkgelegenheid;

11. erkent dat de gebieden rondom 
grote steden een positief migratiesaldo 
hebben, met karakteristieke 
bevolkingsstromen van platteland naar stad 
alsook bevolkingsstromen van derde 
landen naar deze stedelijke gebieden, ten 
gevolge van een steeds grotere stedelijke 
concentratie van de groei van 
werkgelegenheid;

Or. fr

Amendement 120
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Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent dat de gebieden rondom 
grote steden een positief migratiesaldo 
hebben, met karakteristieke 
bevolkingsstromen van platteland naar 
stad, ten gevolge van een steeds grotere 
stedelijke concentratie van de groei van 
werkgelegenheid;

11. erkent dat de gebieden rondom 
grote steden een positief migratiesaldo 
hebben, met karakteristieke 
bevolkingsstromen van platteland naar 
stad, ten gevolge van een steeds grotere 
stedelijke concentratie van de groei van 
werkgelegenheid; merkt echter op dat 
volgens de prognoses voor de komende 
jaren een groot aantal stedelijke gebieden 
met bevolkingskrimp te maken zal 
krijgen;

Or. en

Amendement 121
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt tevens op dat regio’s met 
veel hoogopgeleide mensen minder 
ontvolking kennen;

12. merkt tevens op dat regio’s met 
veel hoogopgeleide mensen en meer 
arbeidskansen voor hoogopgeleide 
mensen minder ontvolking kennen;

Or. pl

Amendement 122
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14



AM\1224331NL.docx 65/161 PE680.966v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept aan de andere kant dat 
een te grote bevolkingsconcentratie in 
bepaalde stedelijke gebieden al tot de 
nodige bijwerkingen heeft geleid, zoals 
verstopping, stijgende huisvestings- en 
vervoerskosten, vervuiling, verslechtering 
van de levenskwaliteit, uitdijende 
voorsteden en een aanzienlijk risico op 
armoede en sociale uitsluiting voor 
bepaalde bevolkingsgroepen, waardoor de 
lokale autoriteiten niet in staat zijn alle 
inwoners van een stedelijk gebied van 
dienst te zijn;

14. onderstreept aan de andere kant dat 
een te grote bevolkingsconcentratie in 
bepaalde stedelijke gebieden al tot de 
nodige bijwerkingen heeft geleid, zoals 
verstopping, stijgende huisvestings- en 
vervoerskosten, vervuiling, verslechtering 
van de levenskwaliteit, uitdijende 
voorsteden en een aanzienlijk risico op 
armoede en sociale uitsluiting voor 
bepaalde bevolkingsgroepen, waardoor de 
lokale autoriteiten niet in staat zijn alle 
inwoners van een stedelijk gebied van 
dienst te zijn; waarschuwt voor enkele van 
de negatieve effecten van een grote 
bevolkingsconcentratie in stedelijke 
gebieden op de volksgezondheid in de 
context van de COVID-19-pandemie;

Or. cs

Amendement 123
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept aan de andere kant dat 
een te grote bevolkingsconcentratie in 
bepaalde stedelijke gebieden al tot de 
nodige bijwerkingen heeft geleid, zoals 
verstopping, stijgende huisvestings- en 
vervoerskosten, vervuiling, verslechtering 
van de levenskwaliteit, uitdijende 
voorsteden en een aanzienlijk risico op 
armoede en sociale uitsluiting voor 
bepaalde bevolkingsgroepen, waardoor de 
lokale autoriteiten niet in staat zijn alle 
inwoners van een stedelijk gebied van 
dienst te zijn;

14. onderstreept aan de andere kant dat 
een te grote bevolkingsconcentratie in 
bepaalde stedelijke gebieden al tot de 
nodige bijwerkingen heeft geleid, zoals 
verstopping, stijgende huisvestings- en 
vervoerskosten, vervuiling, een 
ontoereikende beschikbaarheid van water, 
problemen met betrekking tot de 
verwijdering van afvalstoffen, een hoog 
energieverbruik, verslechtering van de 
levenskwaliteit, uitdijende voorsteden en 
een aanzienlijk risico op armoede en 
sociale uitsluiting voor bepaalde 
bevolkingsgroepen, waardoor de lokale 
autoriteiten niet in staat zijn alle inwoners 
van een stedelijk gebied van dienst te zijn;
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Or. en

Amendement 124
Mathilde Androuët, André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept aan de andere kant dat 
een te grote bevolkingsconcentratie in 
bepaalde stedelijke gebieden al tot de 
nodige bijwerkingen heeft geleid, zoals 
verstopping, stijgende huisvestings- en 
vervoerskosten, vervuiling, verslechtering 
van de levenskwaliteit, uitdijende 
voorsteden en een aanzienlijk risico op 
armoede en sociale uitsluiting voor 
bepaalde bevolkingsgroepen, waardoor de 
lokale autoriteiten niet in staat zijn alle 
inwoners van een stedelijk gebied van 
dienst te zijn;

14. onderstreept aan de andere kant dat 
een te grote bevolkingsconcentratie in 
bepaalde stedelijke gebieden al tot de 
nodige bijwerkingen heeft geleid, zoals 
verstopping, stijgende huisvestings- en 
vervoerskosten, vervuiling, verslechtering 
van de levenskwaliteit, uitdijende 
voorsteden en een aanzienlijk risico op 
armoede, sociale uitsluiting en 
onveiligheid voor bepaalde 
bevolkingsgroepen, waardoor de lokale 
autoriteiten niet in staat zijn alle inwoners 
van een stedelijk gebied van dienst te zijn;

Or. fr

Amendement 125
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat economische migratie 
direct invloed heeft op het inclusieve 
karakter van steden, wat 
beleidsmaatregelen op maat vergt, 
afhankelijk van de territoriale context;

15. merkt op dat de lokale en regionale 
autoriteiten als gevolg van de 
veranderende migratietrends kampen met 
de uitdaging om een grotere mate van 
inclusiviteit te bevorderen, wat 
beleidsmaatregelen op maat vergt en het 
ondersteunen van maatregelen, 
afhankelijk van de territoriale context;

Or. en
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Amendement 126
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat economische migratie 
direct invloed heeft op het inclusieve 
karakter van steden, wat 
beleidsmaatregelen op maat vergt, 
afhankelijk van de territoriale context;

15. merkt op dat migratie direct invloed 
heeft op het inclusieve karakter van steden, 
wat beleidsmaatregelen op maat vergt, 
afhankelijk van de territoriale context; 
onderstreept in dit kader dat het van 
belang is het inclusiebeleid aan te 
scherpen;

Or. en

Amendement 127
Mathilde Androuët, André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat economische migratie 
direct invloed heeft op het inclusieve 
karakter van steden, wat 
beleidsmaatregelen op maat vergt, 
afhankelijk van de territoriale context;

15. merkt op dat economische migratie 
direct invloed heeft op het onveilige 
karakter van steden, wat 
beleidsmaatregelen op maat vergt, 
afhankelijk van de territoriale context;

Or. fr

Amendement 128
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling
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Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

De aantrekkingskracht van regio’s 
verhogen

Oplossingen vinden voor uitdagingen als 
gevolg van de demografische neergang

Or. en

Amendement 129
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf -16 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-16. dringt aan op een betere 
coördinatie van de EU-instrumenten, met 
name de ESI-fondsen en 
NextGenerationEU, teneinde een bredere 
aanpak van de demografische 
uitdagingen te waarborgen; stelt dat het 
huidige beleid moet worden herzien nu de 
tot dusver ingezette mechanismen de 
voortgang van de demografische 
onevenwichtigheden geen halt hebben 
kunnen toeroepen;

Or. en

Amendement 130
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf -16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

-16 bis. verzoekt de EU de 
demografische uitdagingen in het gehele 
beleidsspectrum op te nemen, onder meer 
in de begrotingsonderdelen, teneinde de 
ontwikkeling van passend beleid mogelijk 
te maken; is van mening dat rekening 
moet worden gehouden met de gevolgen 
van het openbaar demografisch beleid en 
dat hier effectbeoordelingen op moeten 
worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 131
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf -16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-16 ter.dringt er nogmaals bij de 
Commissie op aan een strategie voor 
demografische verandering voor te stellen 
waarin de volgende domeinen prioriteit 
krijgen: fatsoenlijk werk, evenwicht 
tussen werk en privéleven, de territoriale 
aspecten van beleid tot het bevorderen van 
economische activiteiten en 
werkgelegenheid, de passende 
verstrekking van sociale diensten van 
algemeen belang in de hele Unie, lokaal 
openbaar vervoer, passende zorg voor 
hulpbehoevende personen en langdurige 
zorg en hoogwaardige 
arbeidsomstandigheden, waarbij 
bijzondere aandacht uitgaat naar nieuwe 
arbeidsvormen en de gevolgen ervan;

Or. en
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Amendement 132
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf -16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-16 quater. onderstreept het belang van 
gezinsvriendelijke arbeidswetgeving die 
het mogelijk maakt een gezond evenwicht 
tussen werk en privéleven te bereiken; 
onderstreept in dit kader de rol van de 
sociale partners, alsook het belang van 
collectieve onderhandelingen;

Or. en

Amendement 133
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf -16 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-16 quinquies.benadrukt dat het 
cohesiebeleid de inzetbaarheid en inclusie 
van vrouwen moet bevorderen, met name 
van moeders die moeite hebben om werk 
te vinden; benadrukt dat het van belang is 
jonge moeders te helpen weer aan het 
werk te gaan door betaalbare 
kinderopvangvoorzieningen voor 
kinderen van alle leeftijden mogelijk te 
maken en een beleid van 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
te bevorderen;

Or. en
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Amendement 134
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf -16 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-16 sexies. benadrukt dat het 
belangrijk is jonge gezinnen te steunen 
door de omstandigheden te verbeteren 
voor het krijgen van kinderen; merkt op 
dat uit de beoordeling uit 2018 is gebleken 
dat de Barcelona-doelstelling dat 90 % 
van de kinderen tussen drie jaar en de 
leerplichtige leeftijd terecht moeten 
kunnen in de formele kinderopvang of op 
een kleuterschool, nog niet is 
verwezenlijkt; benadrukt het belang van 
het waarborgen van betaalbare 
kinderopvangvoorzieningen voor jonge 
gezinnen die graag kinderen willen;

Or. en

Amendement 135
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf -16 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-16 septies. is van mening dat de EU 
het migratie- en integratiebeleid in de 
lidstaten moet ondersteunen, met 
inachtneming van de rechten en 
bevoegdheden van die lidstaten, alsmede 
het subsidiariteitsbeginsel, teneinde de 
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negatieve demografische trends te 
remmen; is van mening dat lokale en 
regionale instanties moeten worden 
gestimuleerd om het integratiebeleid met 
succes toe te passen op het terrein; is van 
mening dat lokale en regionale 
autoriteiten actief moeten deelnemen aan 
maatregelen die getroffen worden om 
demografische problemen aan te pakken;

Or. en

Amendement 136
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf -16 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-16 octies. onderstreept het belang van 
bestaande initiatieven als het Europees 
innovatiepartnerschap inzake actief en 
gezond ouder worden, Ambient Assisted 
Living en de kennis- en 
innovatiegemeenschappen Digital en 
Health van het EIT; verzoekt de 
Commissie rekening te houden met de al 
in het kader van deze initiatieven 
ontwikkelde oplossingen voor de 
aanpassing aan de demografische 
verschuiving, onder meer bij het 
aanpakken van de demografische 
uitdagingen waar de Europese regio’s 
mee te kampen hebben; wijst op het 
belang van het Europees 
kwalificatiekader voor een leven lang 
leren ter ondersteuning van onderwijs en 
opleiding in gebieden waar ontvolking 
dreigt;

Or. en



AM\1224331NL.docx 73/161 PE680.966v01-00

NL

Amendement 137
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat lokale en regionale 
autoriteiten een doorslaggevende rol 
moeten spelen bij het uitstippelen van 
territoriale strategieën, waarbij de 
ontwikkelingsbehoeften en het potentieel 
van de desbetreffende gebieden in 
aanmerking moeten worden genomen, met 
inbegrip van economische, sociale en 
demografische trends; wijst erop dat vanuit 
de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkelingsstrategieën een nuttig 
instrument vormen dat kan worden 
toegepast om banen te scheppen en 
diensten lokaal toegankelijker te maken;

16. benadrukt dat lokale en regionale 
autoriteiten een doorslaggevende rol 
moeten spelen bij het uitstippelen van 
territoriale strategieën, waarbij de 
ontwikkelingsbehoeften en het potentieel 
van de desbetreffende gebieden in 
aanmerking moeten worden genomen, met 
inbegrip van economische, sociale en 
demografische trends; wijst erop dat vanuit 
de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkelingsstrategieën een nuttig 
instrument vormen dat kan worden 
toegepast om banen te scheppen en 
diensten lokaal toegankelijker te maken; 
roept in dit kader op tot technische 
bijstand op maat ter ondersteuning van 
lokale en regionale autoriteiten bij het 
ontwerpen en uitvoeren van deze 
strategieën, onder meer door de inzet van 
participatieve methoden waarbij lokale 
belanghebbenden en het maatschappelijk 
middenveld worden betrokken;

Or. en

Amendement 138
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat lokale en regionale 
autoriteiten een doorslaggevende rol 
moeten spelen bij het uitstippelen van 
territoriale strategieën, waarbij de 
ontwikkelingsbehoeften en het potentieel 

16. benadrukt dat lokale en regionale 
autoriteiten een doorslaggevende rol 
moeten spelen bij het uitstippelen van 
territoriale strategieën, waarbij de 
ontwikkelingsbehoeften en het potentieel 
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van de desbetreffende gebieden in 
aanmerking moeten worden genomen, met 
inbegrip van economische, sociale en 
demografische trends; wijst erop dat vanuit 
de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkelingsstrategieën een nuttig 
instrument vormen dat kan worden 
toegepast om banen te scheppen en 
diensten lokaal toegankelijker te maken;

van de desbetreffende gebieden in 
aanmerking moeten worden genomen, met 
inbegrip van economische, sociale en 
demografische trends; wijst erop dat een 
territoriale benadering van EU-
instrumenten, zoals duurzame stedelijke 
ontwikkeling, vanuit de gemeenschap 
aangestuurde lokale 
ontwikkelingsstrategieën of geïntegreerde 
territoriale investeringen, een nuttig 
instrument kan vormen dat kan worden 
toegepast om banen te scheppen en te 
behouden, de aantrekkelijkheid van de 
regio te verhogen en diensten lokaal 
toegankelijker te maken;

Or. en

Amendement 139
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat lokale en regionale 
autoriteiten een doorslaggevende rol 
moeten spelen bij het uitstippelen van 
territoriale strategieën, waarbij de 
ontwikkelingsbehoeften en het potentieel 
van de desbetreffende gebieden in 
aanmerking moeten worden genomen, met 
inbegrip van economische, sociale en 
demografische trends; wijst erop dat vanuit 
de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkelingsstrategieën een nuttig 
instrument vormen dat kan worden 
toegepast om banen te scheppen en 
diensten lokaal toegankelijker te maken;

16. benadrukt dat lokale en regionale 
autoriteiten, beroepsorganisaties en ngo’s 
van cruciaal belang zijn voor het in kaart 
brengen en beoordelen van specifieke 
investeringsbehoeften in stedelijke en 
plattelandsgebieden, en derhalve een 
doorslaggevende rol moeten spelen bij het 
uitstippelen van territoriale strategieën, 
waarbij de ontwikkelingsbehoeften en het 
potentieel van de desbetreffende gebieden 
in aanmerking moeten worden genomen, 
met inbegrip van economische, sociale en 
demografische trends; wijst erop dat vanuit 
de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkelingsstrategieën een essentieel 
instrument vormen om banen te scheppen 
en diensten lokaal toegankelijker te maken;

Or. en
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Amendement 140
Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, 
Irène Tolleret, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat lokale en regionale 
autoriteiten een doorslaggevende rol 
moeten spelen bij het uitstippelen van 
territoriale strategieën, waarbij de 
ontwikkelingsbehoeften en het potentieel 
van de desbetreffende gebieden in 
aanmerking moeten worden genomen, met 
inbegrip van economische, sociale en 
demografische trends; wijst erop dat vanuit 
de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkelingsstrategieën een nuttig 
instrument vormen dat kan worden 
toegepast om banen te scheppen en 
diensten lokaal toegankelijker te maken;

16. benadrukt dat lokale en regionale 
autoriteiten een doorslaggevende rol 
moeten spelen bij het uitstippelen van 
territoriale strategieën, waarbij de 
ontwikkelingsbehoeften en het potentieel 
van de desbetreffende gebieden in 
aanmerking moeten worden genomen, met 
inbegrip van economische, sociale en 
demografische trends; wijst erop dat vanuit 
de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkelingsstrategieën een nuttig 
instrument vormen dat kan worden 
toegepast om banen te scheppen en 
diensten lokaal toegankelijker te maken; 
erkent dat de circulaire economie en de 
bio-economie een groot potentieel bieden 
om deze gebieden nieuw leven in te 
blazen;

Or. en

Amendement 141
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat lokale en regionale 
autoriteiten een doorslaggevende rol 
moeten spelen bij het uitstippelen van 
territoriale strategieën, waarbij de 
ontwikkelingsbehoeften en het potentieel 
van de desbetreffende gebieden in 
aanmerking moeten worden genomen, met 

16. benadrukt dat lokale en regionale 
autoriteiten een doorslaggevende rol 
moeten spelen bij het uitstippelen van 
territoriale strategieën, waarbij de 
ontwikkelingsbehoeften, alsmede de 
mobiliteit, de territoriale toegankelijkheid 
en de basisdiensten, en het potentieel van 
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inbegrip van economische, sociale en 
demografische trends; wijst erop dat vanuit 
de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkelingsstrategieën een nuttig 
instrument vormen dat kan worden 
toegepast om banen te scheppen en 
diensten lokaal toegankelijker te maken;

de desbetreffende gebieden in aanmerking 
moeten worden genomen, met inbegrip van 
economische, sociale en demografische 
trends; wijst erop dat vanuit de 
gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkelingsstrategieën een nuttig 
instrument vormen dat kan worden 
toegepast om banen te scheppen en 
diensten lokaal toegankelijker te maken;

Or. es

Amendement 142
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat lokale en regionale 
autoriteiten een doorslaggevende rol 
moeten spelen bij het uitstippelen van 
territoriale strategieën, waarbij de 
ontwikkelingsbehoeften en het potentieel 
van de desbetreffende gebieden in 
aanmerking moeten worden genomen, met 
inbegrip van economische, sociale en 
demografische trends; wijst erop dat vanuit 
de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkelingsstrategieën een nuttig 
instrument vormen dat kan worden 
toegepast om banen te scheppen en 
diensten lokaal toegankelijker te maken;

16. benadrukt dat lokale en regionale 
autoriteiten, tegelijk met het ondersteunen 
van de centrale en EU-autoriteiten, een 
doorslaggevende rol moeten spelen bij het 
uitstippelen van territoriale strategieën, 
waarbij de ontwikkelingsbehoeften en het 
potentieel van de desbetreffende gebieden 
in aanmerking moeten worden genomen, 
met inbegrip van economische, sociale en 
demografische trends; wijst erop dat vanuit 
de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkelingsstrategieën een nuttig 
instrument vormen dat kan worden 
toegepast om banen te scheppen en 
diensten lokaal toegankelijker te maken;

Or. pl

Amendement 143
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat lokale en regionale 
autoriteiten een doorslaggevende rol 
moeten spelen bij het uitstippelen van 
territoriale strategieën, waarbij de 
ontwikkelingsbehoeften en het potentieel 
van de desbetreffende gebieden in 
aanmerking moeten worden genomen, met 
inbegrip van economische, sociale en 
demografische trends; wijst erop dat vanuit 
de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkelingsstrategieën een nuttig 
instrument vormen dat kan worden 
toegepast om banen te scheppen en 
diensten lokaal toegankelijker te maken;

16. benadrukt dat lokale en regionale 
autoriteiten een doorslaggevende rol 
moeten spelen bij het uitstippelen van 
territoriale strategieën, waarbij de 
ontwikkelingsbehoeften en het potentieel 
van de desbetreffende gebieden in 
aanmerking moeten worden genomen, met 
inbegrip van economische, sociale en 
demografische trends; wijst erop dat 
geïntegreerde territoriale investeringen en 
vanuit de gemeenschap aangestuurde 
lokale ontwikkelingsstrategieën een nuttig 
instrument vormen dat kan worden 
toegepast om banen te scheppen en 
diensten lokaal toegankelijker te maken;

Or. en

Amendement 144
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat lokale en regionale 
autoriteiten een doorslaggevende rol 
moeten spelen bij het uitstippelen van 
territoriale strategieën, waarbij de 
ontwikkelingsbehoeften en het potentieel 
van de desbetreffende gebieden in 
aanmerking moeten worden genomen, met 
inbegrip van economische, sociale en 
demografische trends; wijst erop dat vanuit 
de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkelingsstrategieën een nuttig 
instrument vormen dat kan worden 
toegepast om banen te scheppen en 
diensten lokaal toegankelijker te maken;

16. benadrukt dat lokale en regionale 
autoriteiten een doorslaggevende rol 
moeten spelen bij het uitstippelen van 
territoriale strategieën, waarbij de 
ontwikkelingsbehoeften en het potentieel 
van de desbetreffende gebieden in 
aanmerking moeten worden genomen, met 
inbegrip van economische, sociale en 
demografische trends; wijst erop dat vanuit 
de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkelingsstrategieën een nuttig, maar 
ondergefinancierd instrument vormen dat 
kan worden toegepast om banen te 
scheppen en diensten lokaal toegankelijker 
te maken;
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Or. lt

Amendement 145
Mathilde Androuët, André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat lokale en regionale 
autoriteiten een doorslaggevende rol 
moeten spelen bij het uitstippelen van 
territoriale strategieën, waarbij de 
ontwikkelingsbehoeften en het potentieel 
van de desbetreffende gebieden in 
aanmerking moeten worden genomen, met 
inbegrip van economische, sociale en 
demografische trends; wijst erop dat vanuit 
de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkelingsstrategieën een nuttig 
instrument vormen dat kan worden 
toegepast om banen te scheppen en 
diensten lokaal toegankelijker te maken;

16. benadrukt dat lokale, regionale en 
nationale autoriteiten een doorslaggevende 
rol moeten spelen bij het uitstippelen van 
territoriale strategieën, waarbij de 
ontwikkelingsbehoeften en het potentieel 
van de desbetreffende gebieden in 
aanmerking moeten worden genomen, met 
inbegrip van economische, sociale en 
demografische trends; wijst erop dat vanuit 
de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkelingsstrategieën een nuttig 
instrument vormen dat kan worden 
toegepast om banen te scheppen en 
diensten lokaal toegankelijker te maken;

Or. fr

Amendement 146
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst op het belang te beschikken 
over statistische gegevens en 
demografische indicatoren die in de 
grootst mogelijke mate uitgesplitst zijn 
naar territoriaal niveau (ten minste op 
NUTS 3-niveau en indien mogelijk op 
lagere niveaus), maar ook naar leeftijd en 
geslacht, om een meer gedetailleerde 
analyse van de feitelijke situatie en dus 
betere, doeltreffendere en meer gerichte 
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maatregelen door de overheidsinstanties 
op die grondgebieden mogelijk te maken;

Or. pt

Amendement 147
Mathilde Androuët, André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de EU-
stedenagenda, waarin prioriteiten en 
maatregelen voor het verbeteren van de 
levenskwaliteit in stedelijke gebieden zijn 
aangewezen, als model kan dienen voor 
passende instrumenten om groei, 
integratie, samenwerking en innovatie te 
bevorderen en maatschappelijke 
uitdagingen het hoofd te bieden; pleit 
tevens voor het uitstippelen van strategieën 
die gericht zijn op het verbeteren van de 
kenniseconomie en slimme specialisaties in 
Europese regio’s, onder meer door het 
opbouwen van kennisnetwerken en door 
steun aan investeringen in menselijk 
kapitaal te verlenen;

17. pleit voor het uitstippelen van 
strategieën die gericht zijn op het 
verbeteren van de kenniseconomie en 
slimme specialisaties in Europese regio’s, 
onder meer door het opbouwen van 
kennisnetwerken en door steun aan 
investeringen in menselijk en industrieel 
kapitaal met een hoog 
inzetbaarheidspercentage te verlenen;

Or. fr

Amendement 148
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de EU-
stedenagenda, waarin prioriteiten en 
maatregelen voor het verbeteren van de 
levenskwaliteit in stedelijke gebieden zijn 

17. is van mening dat de EU-
stedenagenda, waarin prioriteiten en 
maatregelen voor het verbeteren van de 
levenskwaliteit in stedelijke gebieden zijn 
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aangewezen, als model kan dienen voor 
passende instrumenten om groei, integratie, 
samenwerking en innovatie te bevorderen 
en maatschappelijke uitdagingen het hoofd 
te bieden; pleit tevens voor het uitstippelen 
van strategieën die gericht zijn op het 
verbeteren van de kenniseconomie en 
slimme specialisaties in Europese regio’s, 
onder meer door het opbouwen van 
kennisnetwerken en door steun aan 
investeringen in menselijk kapitaal te 
verlenen;

aangewezen, als model kan dienen voor 
passende instrumenten om groei, integratie, 
samenwerking en innovatie te bevorderen 
en maatschappelijke uitdagingen het hoofd 
te bieden; pleit tevens voor het uitstippelen 
van strategieën die gericht zijn op het 
verbeteren van de kenniseconomie en 
slimme specialisaties in Europese regio’s, 
onder meer door het opbouwen van 
kennisnetwerken en door steun aan 
investeringen in menselijk kapitaal te 
verlenen, en onderstreept dat het 
cohesiebeleid de op grote schaal 
aanwezige ongelijkheid in de steden moet 
aanpakken door de rol van vrouwen beter 
te integreren in de beleidsplanning op het 
gebied van regionale en stedelijke 
ontwikkeling voor het ontwikkelen van 
genderinclusieve steden en 
gemeenschappen voor iedereen;

Or. en

Amendement 149
Alin Mituța, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, Susana 
Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de EU-
stedenagenda, waarin prioriteiten en 
maatregelen voor het verbeteren van de 
levenskwaliteit in stedelijke gebieden zijn 
aangewezen, als model kan dienen voor 
passende instrumenten om groei, integratie, 
samenwerking en innovatie te bevorderen 
en maatschappelijke uitdagingen het hoofd 
te bieden; pleit tevens voor het uitstippelen 
van strategieën die gericht zijn op het 
verbeteren van de kenniseconomie en 
slimme specialisaties in Europese regio’s, 
onder meer door het opbouwen van 
kennisnetwerken en door steun aan 
investeringen in menselijk kapitaal te 

17. is van mening dat de EU-
stedenagenda, waarin prioriteiten en 
maatregelen voor het verbeteren van de 
levenskwaliteit in stedelijke gebieden zijn 
aangewezen, als model kan dienen voor 
passende instrumenten om groei, integratie, 
samenwerking en innovatie te bevorderen 
en maatschappelijke uitdagingen het hoofd 
te bieden; pleit tevens voor het uitstippelen 
van strategieën die gericht zijn op het 
verbeteren van de kenniseconomie en 
slimme specialisaties in Europese regio’s, 
onder meer door het opbouwen van 
kennisnetwerken en door steun aan 
investeringen in menselijk kapitaal te 
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verlenen; verlenen; onderstreept dat het 
cohesiebeleid een bijdrage moet leveren 
aan het bestrijden van ongelijkheid en het 
creëren van kansen voor minderheden als 
de Roma;

Or. en

Amendement 150
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, 
Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de EU-
stedenagenda, waarin prioriteiten en 
maatregelen voor het verbeteren van de 
levenskwaliteit in stedelijke gebieden zijn 
aangewezen, als model kan dienen voor 
passende instrumenten om groei, integratie, 
samenwerking en innovatie te bevorderen 
en maatschappelijke uitdagingen het hoofd 
te bieden; pleit tevens voor het uitstippelen 
van strategieën die gericht zijn op het 
verbeteren van de kenniseconomie en 
slimme specialisaties in Europese regio’s, 
onder meer door het opbouwen van 
kennisnetwerken en door steun aan 
investeringen in menselijk kapitaal te 
verlenen;

17. is van mening dat de EU-
stedenagenda, waarin prioriteiten en 
maatregelen voor het verbeteren van de 
levenskwaliteit in stedelijke gebieden zijn 
aangewezen, helpt vorm te geven aan 
passende instrumenten om groei, integratie, 
samenwerking en innovatie te bevorderen 
en maatschappelijke uitdagingen het hoofd 
te bieden; pleit tevens voor het uitstippelen 
van strategieën die gericht zijn op het 
verbeteren van de kenniseconomie en 
slimme specialisaties in Europese regio’s, 
onder meer door het opbouwen van 
kennisnetwerken en door steun aan 
investeringen in menselijk kapitaal te 
verlenen;

Or. en

Amendement 151
Mathilde Androuët, André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert aan de behoefte aan 18. herinnert aan de behoefte aan 
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strategieën om arbeidsmigratie te keren; 
verzoekt lokale en regionale autoriteiten 
om door preventie, mitigatie en andere 
passende maatregelen iets aan de 
braindrain in regio’s van herkomst te doen; 
onderstreept in dit verband dat meerdere 
lidstaten al initiatieven hebben ontplooid, 
zoals stimuleringsmaatregelen voor 
arbeidskrachten met zeer gespecialiseerde 
vaardigheden teneinde de braindrain om te 
zetten in een braingain voor de regio’s in 
kwestie;

strategieën om arbeidsmigratie te keren; 
verzoekt lokale en regionale autoriteiten 
om door preventie, mitigatie en andere 
passende maatregelen iets aan de 
braindrain in regio’s van herkomst te doen; 
onderstreept in dit verband dat meerdere 
lidstaten al initiatieven hebben ontplooid, 
zoals stimuleringsmaatregelen voor 
arbeidskrachten met zeer gespecialiseerde 
vaardigheden teneinde de braindrain om te 
zetten in een braingain voor de regio’s in 
kwestie; meent dat deze strategie voor het 
omzetten van de braindrain in een 
braingain in de regio’s van “herkomst” 
van de Europese Unie ook moet worden 
toegepast op de regio’s van “herkomst” 
van derde landen;

Or. fr

Amendement 152
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène 
Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert aan de behoefte aan 
strategieën om arbeidsmigratie te keren; 
verzoekt lokale en regionale autoriteiten 
om door preventie, mitigatie en andere 
passende maatregelen iets aan de 
braindrain in regio’s van herkomst te doen; 
onderstreept in dit verband dat meerdere 
lidstaten al initiatieven hebben ontplooid, 
zoals stimuleringsmaatregelen voor 
arbeidskrachten met zeer gespecialiseerde 
vaardigheden teneinde de braindrain om te 
zetten in een braingain voor de regio’s in 
kwestie;

18. herinnert aan de behoefte aan 
strategieën om arbeidsmigratie op EU- en 
nationaal niveau te keren; verzoekt lokale 
en regionale autoriteiten om door 
preventie, mitigatie en andere passende 
maatregelen iets aan de braindrain in 
regio’s van herkomst te doen en de 
aantrekkelijkheid van deze regio’s te 
vergroten; onderstreept in dit verband dat 
meerdere lidstaten al initiatieven hebben 
ontplooid, zoals stimuleringsmaatregelen 
voor arbeidskrachten met zeer 
gespecialiseerde vaardigheden teneinde de 
braindrain om te zetten in een braingain 
voor de regio’s in kwestie;

Or. en
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Amendement 153
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert aan de behoefte aan 
strategieën om arbeidsmigratie te keren; 
verzoekt lokale en regionale autoriteiten 
om door preventie, mitigatie en andere 
passende maatregelen iets aan de 
braindrain in regio’s van herkomst te doen; 
onderstreept in dit verband dat meerdere 
lidstaten al initiatieven hebben ontplooid, 
zoals stimuleringsmaatregelen voor 
arbeidskrachten met zeer gespecialiseerde 
vaardigheden teneinde de braindrain om te 
zetten in een braingain voor de regio’s in 
kwestie;

18. herinnert aan de behoefte aan 
strategieën om arbeidsmigratie te keren; 
verzoekt de nationale autoriteiten (die de 
nodige voorwaarden zouden kunnen 
scheppen) en de lokale en regionale 
autoriteiten om door preventie, mitigatie en 
andere passende maatregelen iets aan de 
braindrain in regio’s van herkomst te doen; 
onderstreept in dit verband dat meerdere 
lidstaten al initiatieven hebben ontplooid, 
zoals stimuleringsmaatregelen voor 
arbeidskrachten met zeer gespecialiseerde 
vaardigheden teneinde de braindrain om te 
zetten in een braingain voor de regio’s in 
kwestie;

Or. lt

Amendement 154
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert aan de behoefte aan 
strategieën om arbeidsmigratie te keren; 
verzoekt lokale en regionale autoriteiten 
om door preventie, mitigatie en andere 
passende maatregelen iets aan de 
braindrain in regio’s van herkomst te doen; 
onderstreept in dit verband dat meerdere 
lidstaten al initiatieven hebben ontplooid, 

18. herinnert aan de behoefte aan 
strategieën om arbeidsmigratie te keren; 
verzoekt lokale en regionale autoriteiten 
om door preventie, mitigatie en andere 
passende maatregelen iets aan de 
braindrain in regio’s van herkomst te doen 
met behulp van de middelen waarin het 
cohesiebeleid voorziet; onderstreept in dit 
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zoals stimuleringsmaatregelen voor 
arbeidskrachten met zeer gespecialiseerde 
vaardigheden teneinde de braindrain om te 
zetten in een braingain voor de regio’s in 
kwestie;

verband dat meerdere lidstaten al 
initiatieven hebben ontplooid, zoals 
stimuleringsmaatregelen voor 
arbeidskrachten met zeer gespecialiseerde 
vaardigheden teneinde de braindrain om te 
zetten in een braingain voor de regio’s in 
kwestie;

Or. en

Amendement 155
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert aan de behoefte aan 
strategieën om arbeidsmigratie te keren; 
verzoekt lokale en regionale autoriteiten 
om door preventie, mitigatie en andere 
passende maatregelen iets aan de 
braindrain in regio’s van herkomst te doen; 
onderstreept in dit verband dat meerdere 
lidstaten al initiatieven hebben ontplooid, 
zoals stimuleringsmaatregelen voor 
arbeidskrachten met zeer gespecialiseerde 
vaardigheden teneinde de braindrain om te 
zetten in een braingain voor de regio’s in 
kwestie;

18. herinnert aan de behoefte aan 
strategieën om arbeidsmigratie te keren; 
verzoekt lokale, regionale, centrale en EU-
autoriteiten om door preventie, mitigatie 
en andere passende maatregelen iets aan de 
braindrain in regio’s van herkomst te doen; 
onderstreept in dit verband dat meerdere 
lidstaten al initiatieven hebben ontplooid, 
zoals stimuleringsmaatregelen voor 
arbeidskrachten met zeer gespecialiseerde 
vaardigheden teneinde de braindrain om te 
zetten in een braingain voor de regio’s in 
kwestie;

Or. pl

Amendement 156
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. herinnert eraan dat de Europese 
structuur- en investeringsfondsen, en met 
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name het EFRO, meer specifieke 
aandacht moeten besteden aan de 
demografische veranderingen als 
belangrijkste uitdaging en prioritair 
gebied bij de ontwikkeling en de 
toepassing van de programma’s; bepleit 
nogmaals dat ten minste 5 % van de 
middelen van het EFRO wordt toegekend 
aan de geïntegreerde territoriale 
ontwikkeling in niet-verstedelijkte 
gebieden die kampen met natuurlijke, 
geografische of demografische 
belemmeringen;

Or. es

Amendement 157
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. steunt de ontwikkeling van 
specifieke stimuleringsregelingen voor het 
aantrekken van jongeren naar 
plattelands- en semistedelijke gebieden; 
stimuleert voorts maatregelen die gericht 
zijn op het bevorderen van de 
arbeidsmarktparticipatie, met name voor 
vrouwen en personen met een handicap, 
alsook opleidingen die specifieke zijn 
afgestemd op de behoeften, het potentieel 
en de sterke punten van iedere individuele 
regio;

Or. en

Amendement 158
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
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González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. is van mening dat het 
vervoersnetwerk een doorslaggevende rol 
kan spelen bij de aanpak van de 
demografische veranderingen door de 
verbindingen tussen het platteland en de 
steden te versterken, territoriale 
versnippering tegen te gaan, inclusieve en 
duurzame groei mogelijk te maken door 
middel van gerichte investeringen, en de 
toegang tot hoogwaardige openbare 
diensten te vergemakkelijken met het oog 
op een versterkte positie van de bevolking; 
benadrukt in dit opzicht het belang van 
het verbeteren van de 
vervoersinfrastructuur, het ondersteunen 
van de transitie naar duurzame en slimme 
vervoersnetwerken, het versterken van de 
interoperabiliteit binnen vervoerssystemen 
en het waarborgen van beter lokaal en 
openbaar vervoer, en in het 
mobiliteitsbeleid rekening te houden met 
de demografische veranderingen en de 
gevolgen ervan;

Or. en

Amendement 159
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. spoort beleidsmakers op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau aan 
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het concept van de “economie van het 
welzijn” te bevorderen en daarmee bij te 
dragen aan een opwaartse economische 
cyclus en het behoud van 
langetermijninvesteringen in welzijn; 
moedigt daarnaast het bevorderen van 
gezond en actief ouder worden aan dat, in 
combinatie met de economie van het 
welzijn en maatregelen die zijn gericht op 
het verbeteren van de levenskwaliteit en 
het bestrijden van eenzaamheid, de groei 
in regio’s met een voornamelijk 
vergrijzende bevolking een impuls kan 
geven;

Or. en

Amendement 160
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de ernst van de 
gevolgen van de COVID-19-
gezondheidscrisis per lidstaat en regio 
verschilt, en dat deze crisis waarschijnlijk 
tot nieuwe trends in de demografische 
stromen zal leiden; herinnert in dit verband 
aan de extra middelen die via React-EU 
zijn vrijgemaakt om een gedegen en 
robuust herstel van de EU-economie na de 
crisis te verzekeren en dat deze kunnen 
bijdragen tot het behoud van de 
werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de vorm 
van steun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en zelfstandigen en voor 
werktijdverkorting;

19. benadrukt dat de ernst van de 
gevolgen van de COVID-19-
gezondheidscrisis per lidstaat en regio 
verschilt, en dat deze crisis waarschijnlijk 
tot nieuwe trends in de demografische 
stromen zal leiden; herinnert in dit verband 
aan de extra middelen die via React-EU 
zijn vrijgemaakt om een gedegen en 
robuust herstel van de EU-economie na de 
crisis te verzekeren en dat deze kunnen 
bijdragen tot het behoud van de 
werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de vorm 
van steun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en zelfstandigen en voor 
werktijdverkorting; herinnert er in dit 
kader aan dat de pandemie het belang aan 
het licht heeft gebracht van digitalisering 
in de hele economie om de gevolgen van 
social distancing en de beperkingen van 
de bewegingsvrijheid te verlichten;
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Or. en

Amendement 161
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de ernst van de 
gevolgen van de COVID-19-
gezondheidscrisis per lidstaat en regio 
verschilt, en dat deze crisis waarschijnlijk 
tot nieuwe trends in de demografische 
stromen zal leiden; herinnert in dit verband 
aan de extra middelen die via React-EU 
zijn vrijgemaakt om een gedegen en 
robuust herstel van de EU-economie na de 
crisis te verzekeren en dat deze kunnen 
bijdragen tot het behoud van de 
werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de vorm 
van steun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en zelfstandigen en voor 
werktijdverkorting;

19. benadrukt dat de ernst van de 
gevolgen van de COVID-19-
gezondheidscrisis per lidstaat en regio 
verschilt, en dat deze crisis waarschijnlijk 
tot nieuwe trends in de demografische 
stromen zal leiden; herinnert in dit verband 
aan de extra middelen die via React-EU 
zijn vrijgemaakt om een gedegen en 
robuust herstel van de EU-economie na de 
crisis te verzekeren en dat deze kunnen 
bijdragen tot het behoud van de 
werkgelegenheid en het creëren van 
nieuwe banen voor geschoolde personen 
in gebieden waar ontvolking dreigt, 
bijvoorbeeld in de vorm van steun voor 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
zelfstandigen, en door middel van de 
invoering van flexibele arbeidsregelingen, 
waaronder telewerk of werktijdverkorting;

Or. pl

Amendement 162
Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de ernst van de 
gevolgen van de COVID-19-
gezondheidscrisis per lidstaat en regio 
verschilt, en dat deze crisis waarschijnlijk 

19. benadrukt dat de ernst van de 
gevolgen van de COVID-19-
gezondheidscrisis per lidstaat en regio 
verschilt, en dat deze crisis waarschijnlijk 
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tot nieuwe trends in de demografische 
stromen zal leiden; herinnert in dit verband 
aan de extra middelen die via React-EU 
zijn vrijgemaakt om een gedegen en 
robuust herstel van de EU-economie na de 
crisis te verzekeren en dat deze kunnen 
bijdragen tot het behoud van de 
werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de vorm 
van steun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en zelfstandigen en voor 
werktijdverkorting;

tot nieuwe trends in de demografische 
stromen zal leiden; herinnert in dit verband 
aan de extra middelen die via React-EU 
zijn vrijgemaakt om een gedegen en 
robuust herstel van de EU-economie na de 
crisis te verzekeren en dat deze kunnen 
bijdragen tot het behoud van de 
werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de vorm 
van steun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en zelfstandigen en voor 
werktijdverkorting; benadrukt dat meer 
banen niet-locatiegebonden zijn als 
gevolg van de digitalisering; merkt op dat 
de hierdoor geboden kansen moeten 
worden ingezet voor het creëren van 
nieuwe banen in regio’s met een 
vergrijzende demografische trend;

Or. en

Amendement 163
Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de ernst van de 
gevolgen van de COVID-19-
gezondheidscrisis per lidstaat en regio 
verschilt, en dat deze crisis waarschijnlijk 
tot nieuwe trends in de demografische 
stromen zal leiden; herinnert in dit verband 
aan de extra middelen die via React-EU 
zijn vrijgemaakt om een gedegen en 
robuust herstel van de EU-economie na de 
crisis te verzekeren en dat deze kunnen 
bijdragen tot het behoud van de 
werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de vorm 
van steun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en zelfstandigen en voor 
werktijdverkorting;

19. benadrukt dat de ernst van de 
gevolgen van de COVID-19-
gezondheidscrisis per lidstaat en regio 
verschilt, en dat deze crisis waarschijnlijk 
tot nieuwe trends in de demografische 
stromen zal leiden; herinnert in dit verband 
aan de extra middelen die via React-EU 
zijn vrijgemaakt om een gedegen en 
robuust herstel van de EU-economie na de 
crisis te verzekeren en dat deze kunnen 
bijdragen tot het behoud van de 
werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de vorm 
van steun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en zelfstandigen en voor 
werktijdverkorting; onderstreept dat deze 
steun op niet-discriminerende wijze moet 
worden verstrekt;

Or. en
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Amendement 164
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de ernst van de 
gevolgen van de COVID-19-
gezondheidscrisis per lidstaat en regio 
verschilt, en dat deze crisis waarschijnlijk 
tot nieuwe trends in de demografische 
stromen zal leiden; herinnert in dit verband 
aan de extra middelen die via React-EU 
zijn vrijgemaakt om een gedegen en 
robuust herstel van de EU-economie na de 
crisis te verzekeren en dat deze kunnen 
bijdragen tot het behoud van de 
werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de vorm 
van steun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en zelfstandigen en voor 
werktijdverkorting;

19. benadrukt dat de ernst van de 
gevolgen van de COVID-19-
gezondheidscrisis per lidstaat en regio 
verschilt, en dat deze crisis waarschijnlijk 
tot nieuwe trends in de demografische 
stromen zal leiden; herinnert in dit verband 
aan de extra middelen die via React-EU 
zijn vrijgemaakt om een gedegen en 
robuust herstel van de EU-economie na de 
crisis te verzekeren en dat deze kunnen 
bijdragen tot het behoud van de 
werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de vorm 
van steun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en zelfstandigen en voor 
werktijdverkorting, hoewel dit slechts een 
tijdelijk instrument betreft;

Or. en

Amendement 165
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de ernst van de 
gevolgen van de COVID-19-
gezondheidscrisis per lidstaat en regio 
verschilt, en dat deze crisis waarschijnlijk 
tot nieuwe trends in de demografische 
stromen zal leiden; herinnert in dit verband 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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aan de extra middelen die via React-EU 
zijn vrijgemaakt om een gedegen en 
robuust herstel van de EU-economie na de 
crisis te verzekeren en dat deze kunnen 
bijdragen tot het behoud van de 
werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de vorm 
van steun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en zelfstandigen en voor 
werktijdverkorting;

Or. en

Amendement 166
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op grote schaal in 
financiële steun voorziet om de 
economieën van de lidstaten veerkrachtiger 
en toekomstbestendiger te maken; spoort 
de lidstaten aan om maatregelen voor het 
aanpakken van demografische 
veranderingen te treffen; benadrukt het 
belang van de instrumenten voor een 
transitie naar duurzaamheid, zoals het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
het bijbehorende uitvoeringsmechanisme, 
en die erop gericht zijn om de 
gemeenschappen die door de energie-
transitie getroffen zijn te steunen en 
ontvolking te voorkomen;

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op grote schaal in 
financiële steun voorziet om de 
economieën van de lidstaten veerkrachtiger 
en toekomstbestendiger te maken; spoort 
de lidstaten aan overeenkomstig hun eigen 
bijzondere omstandigheden, de 
mogelijkheid te onderzoeken om in hun 
nationale plannen voor herstel en 
veerkracht maatregelen voor het 
aanpakken van demografische 
veranderingen te treffen; merkt op dat bij 
het opstellen van die plannen de lokale en 
regionale gemeenschappen actief moeten 
worden betrokken aangezien die bijzonder 
belangrijk zijn voor de evaluatie van die 
plannen en het daaropvolgende beheer 
door de lidstaten; benadrukt het belang 
van de instrumenten voor een transitie naar 
duurzaamheid, zoals het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie en het bijbehorende 
uitvoeringsmechanisme, en die erop gericht 
zijn om de gemeenschappen die door de 
energietransitie getroffen zijn te steunen en 
ontvolking te voorkomen;

Or. es
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Amendement 167
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op grote schaal in 
financiële steun voorziet om de 
economieën van de lidstaten veerkrachtiger 
en toekomstbestendiger te maken; spoort 
de lidstaten aan om maatregelen voor het 
aanpakken van demografische 
veranderingen te treffen; benadrukt het 
belang van de instrumenten voor een 
transitie naar duurzaamheid, zoals het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
het bijbehorende uitvoeringsmechanisme, 
en die erop gericht zijn om de 
gemeenschappen die door de energie-
transitie getroffen zijn te steunen en 
ontvolking te voorkomen;

20. spoort de lidstaten en de regionale 
autoriteiten aan een geïntegreerde aanpak 
toe te passen met behulp van de 
cohesiebeleidsinstrumenten voor het 
aanpakken van de demografische 
uitdagingen, en moedigt de bevordering 
van slimme dorpen aan om inwoners aan 
te trekken en te behouden; herinnert eraan 
dat de faciliteit voor herstel en veerkracht 
op grote schaal in financiële steun voorziet 
om de economieën van de lidstaten 
veerkrachtiger en toekomstbestendiger te 
maken; spoort de lidstaten aan om 
maatregelen voor het aanpakken van 
demografische veranderingen te treffen; 
benadrukt het belang van de instrumenten 
voor een transitie naar duurzaamheid, zoals 
het Fonds voor een rechtvaardige transitie 
en het bijbehorende 
uitvoeringsmechanisme, die erop gericht 
zijn om de gemeenschappen die door de 
energietransitie getroffen zijn te steunen en 
ontvolking te voorkomen;

Or. en

Amendement 168
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op grote schaal in 

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op grote schaal in 
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financiële steun voorziet om de 
economieën van de lidstaten veerkrachtiger 
en toekomstbestendiger te maken; spoort 
de lidstaten aan om maatregelen voor het 
aanpakken van demografische 
veranderingen te treffen; benadrukt het 
belang van de instrumenten voor een 
transitie naar duurzaamheid, zoals het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
het bijbehorende uitvoeringsmechanisme, 
en die erop gericht zijn om de 
gemeenschappen die door de energie-
transitie getroffen zijn te steunen en 
ontvolking te voorkomen;

financiële steun voorziet om de 
economieën van de lidstaten veerkrachtiger 
en toekomstbestendiger te maken; spoort 
de lidstaten aan om maatregelen voor het 
aanpakken van demografische 
veranderingen te treffen; benadrukt het 
belang van de instrumenten voor een 
transitie naar duurzaamheid, zoals het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
het bijbehorende uitvoeringsmechanisme, 
en die erop gericht zijn om de 
gemeenschappen die door de 
energietransitie getroffen zijn te steunen en 
ontvolking te voorkomen; herinnert eraan 
dat het EFRO voor het volgende 
meerjarig financieel kader 2021-2027 
gerichte steun mogelijk maakt voor de 
regio’s van NUTS-niveau 3 en de lokale 
bestuurlijke eenheden die met 
demografische uitdagingen, zoals 
ontvolking, kampen;

Or. es

Amendement 169
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op grote schaal in 
financiële steun voorziet om de 
economieën van de lidstaten veerkrachtiger 
en toekomstbestendiger te maken; spoort 
de lidstaten aan om maatregelen voor het 
aanpakken van demografische 
veranderingen te treffen; benadrukt het 
belang van de instrumenten voor een 
transitie naar duurzaamheid, zoals het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
het bijbehorende uitvoeringsmechanisme, 
en die erop gericht zijn om de 
gemeenschappen die door de energie-
transitie getroffen zijn te steunen en 

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op grote schaal in 
financiële steun voorziet om de 
economieën van de lidstaten veerkrachtiger 
en toekomstbestendiger te maken; spoort 
de lidstaten aan om maatregelen voor het 
aanpakken van demografische 
veranderingen in de zwaarst getroffen 
regio’s te treffen; verzoekt de lidstaten om 
de lokale en regionale autoriteiten op 
gepaste wijze te betrekken bij het 
voorbereiden en opstellen van plannen in 
het kader van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht; benadrukt het belang van de 
instrumenten voor een transitie naar 
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ontvolking te voorkomen; duurzaamheid, zoals het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie en het bijbehorende 
uitvoeringsmechanisme, en die erop gericht 
zijn om de gemeenschappen die door de 
energietransitie getroffen zijn te steunen en 
ontvolking te voorkomen;

Or. en

Amendement 170
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op grote schaal in 
financiële steun voorziet om de 
economieën van de lidstaten veerkrachtiger 
en toekomstbestendiger te maken; spoort 
de lidstaten aan om maatregelen voor het 
aanpakken van demografische 
veranderingen te treffen; benadrukt het 
belang van de instrumenten voor een 
transitie naar duurzaamheid, zoals het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
het bijbehorende uitvoeringsmechanisme, 
en die erop gericht zijn om de 
gemeenschappen die door de energie-
transitie getroffen zijn te steunen en 
ontvolking te voorkomen;

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op grote schaal in van 
voorwaarden afhankelijke financiële steun 
voorziet om de economieën van de 
lidstaten veerkrachtiger en 
toekomstbestendiger te maken; spoort de 
lidstaten aan om maatregelen voor het 
aanpakken van demografische 
veranderingen te treffen; benadrukt het 
belang van de instrumenten voor het 
verbeteren van de mobiliteit van personen 
en goederen in plattelands-, insulaire en 
bergachtige gebieden;

Or. en

Amendement 171
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, 
Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op grote schaal in 
financiële steun voorziet om de 
economieën van de lidstaten veerkrachtiger 
en toekomstbestendiger te maken; spoort 
de lidstaten aan om maatregelen voor het 
aanpakken van demografische 
veranderingen te treffen; benadrukt het 
belang van de instrumenten voor een 
transitie naar duurzaamheid, zoals het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
het bijbehorende uitvoeringsmechanisme, 
en die erop gericht zijn om de 
gemeenschappen die door de energie-
transitie getroffen zijn te steunen en 
ontvolking te voorkomen;

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op grote schaal in 
financiële steun voorziet om de 
economieën van de lidstaten veerkrachtiger 
en toekomstbestendiger te maken; spoort 
de lidstaten aan om maatregelen voor het 
aanpakken van demografische 
veranderingen te treffen; benadrukt het 
belang van de instrumenten voor een 
transitie naar duurzaamheid, zoals het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
het bijbehorende uitvoeringsmechanisme, 
die erop gericht zijn om de 
gemeenschappen die door de 
energietransitie getroffen zijn te steunen, 
en die door het helpen bevorderen van de 
transitie een bijdrage leveren aan het 
onder meer voorkomen van het risico op 
ontvolking;

Or. en

Amendement 172
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op grote schaal in 
financiële steun voorziet om de 
economieën van de lidstaten veerkrachtiger 
en toekomstbestendiger te maken; spoort 
de lidstaten aan om maatregelen voor het 
aanpakken van demografische 
veranderingen te treffen; benadrukt het 
belang van de instrumenten voor een 
transitie naar duurzaamheid, zoals het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
het bijbehorende uitvoeringsmechanisme, 
en die erop gericht zijn om de 
gemeenschappen die door de energie-
transitie getroffen zijn te steunen en 

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op grote schaal in 
financiële steun voorziet om de 
economieën van de lidstaten veerkrachtiger 
en toekomstbestendiger te maken; spoort 
de lidstaten aan om maatregelen voor het 
aanpakken van demografische 
veranderingen te treffen, met name meer 
steun voor menselijk kapitaal; benadrukt 
het belang van de instrumenten voor een 
transitie naar duurzaamheid, zoals het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
het bijbehorende uitvoeringsmechanisme, 
en die erop gericht zijn om de 
gemeenschappen die door de 
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ontvolking te voorkomen; energietransitie getroffen zijn te steunen en 
ontvolking te voorkomen;

Or. lt

Amendement 173
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op grote schaal in 
financiële steun voorziet om de 
economieën van de lidstaten veerkrachtiger 
en toekomstbestendiger te maken; spoort 
de lidstaten aan om maatregelen voor het 
aanpakken van demografische 
veranderingen te treffen; benadrukt het 
belang van de instrumenten voor een 
transitie naar duurzaamheid, zoals het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
het bijbehorende uitvoeringsmechanisme, 
en die erop gericht zijn om de 
gemeenschappen die door de energie-
transitie getroffen zijn te steunen en 
ontvolking te voorkomen;

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op grote schaal in 
financiële steun voorziet om de 
economieën van de lidstaten veerkrachtiger 
en toekomstbestendiger te maken; spoort 
de lidstaten aan om maatregelen voor het 
aanpakken van demografische 
veranderingen te treffen; spoort de 
lidstaten aan in de meest kwetsbare 
gebieden te investeren; benadrukt het 
belang van de instrumenten voor een 
transitie naar duurzaamheid, zoals het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
het bijbehorende uitvoeringsmechanisme, 
die erop gericht zijn om de 
gemeenschappen die door de 
energietransitie getroffen zijn te steunen en 
ontvolking te voorkomen;

Or. en

Amendement 174
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op grote schaal in 
financiële steun voorziet om de 
economieën van de lidstaten veerkrachtiger 
en toekomstbestendiger te maken; spoort 
de lidstaten aan om maatregelen voor het 
aanpakken van demografische 
veranderingen te treffen; benadrukt het 
belang van de instrumenten voor een 
transitie naar duurzaamheid, zoals het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
het bijbehorende uitvoeringsmechanisme, 
en die erop gericht zijn om de 
gemeenschappen die door de energie-
transitie getroffen zijn te steunen en 
ontvolking te voorkomen;

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op grote schaal in 
financiële steun voorziet om de 
economieën van de lidstaten veerkrachtiger 
en toekomstbestendiger te maken; spoort 
de lidstaten aan om maatregelen voor het 
aanpakken van nadelige demografische 
veranderingen te treffen en uit te voeren, 
bijvoorbeeld door meer wijdverbreide 
telewerkregelingen in te stellen die 
werken op afstand mogelijk maken, 
waardoor geschoolde jongeren in 
gebieden kunnen blijven die zij anders 
misschien verlaten zouden hebben en 
waar met name ontvolking dreigt;

Or. pl

Amendement 175
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om de uitrol van een 
breedbandinfrastructuur met een hoge 
capaciteit in dunbevolkte en 
plattelandsgebieden te versnellen, en ziet 
dit als een kans om de levenskwaliteit te 
verhogen, en het creëren van banen, 
innovatie en beter toegankelijke openbare 
diensten te bevorderen;

Or. en

Amendement 176
Krzysztof Hetman
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten na te gaan hoe de COVID-19-
crisis en de opkomst van het thuiswerken 
van invloed kunnen zijn op de 
toekomstige mobiliteit binnen de EU en de 
perceptie van de aantrekkelijkheid van 
verschillende regio’s, en hiermee 
rekening te houden in hun beleid;

Or. en

Amendement 177
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herhaalt dat 
cohesiebeleidsinstrumenten verder 
vereenvoudigd moeten worden om de 
financiële middelen makkelijker en 
tegelijkertijd beter te beheren en om de 
synergieën tussen de diverse EU-fondsen te 
maximaliseren; benadrukt de noodzaak om 
de bureaucratie te verminderen en een 
coherente wetgeving tijdens de 
projectuitvoering te verzekeren;

21. herhaalt de noodzaak voor een 
meer plaatsgebonden en geïntegreerde 
benadering van het cohesiebeleid, de 
strategische plannen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en de 
strategische nationale herstelplannen, om 
de financiële middelen makkelijker en 
tegelijkertijd beter te beheren en om de 
synergieën tussen de diverse EU-fondsen 
en de geïntegreerde instrumenten te 
maximaliseren; benadrukt de noodzaak om 
de bureaucratie te verminderen en een 
coherente wetgeving tijdens de 
projectuitvoering te verzekeren;

Or. en

Amendement 178
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Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herhaalt dat 
cohesiebeleidsinstrumenten verder 
vereenvoudigd moeten worden om de 
financiële middelen makkelijker en 
tegelijkertijd beter te beheren en om de 
synergieën tussen de diverse EU-fondsen te 
maximaliseren; benadrukt de noodzaak om 
de bureaucratie te verminderen en een 
coherente wetgeving tijdens de 
projectuitvoering te verzekeren;

21. herhaalt de noodzaak voor een 
meer plaatsgebonden en geïntegreerde 
benadering van het cohesiebeleid, de 
strategische plannen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en de 
strategische nationale herstelplannen, met 
name om de synergieën tussen de diverse 
EU-fondsen en de geïntegreerde 
instrumenten te verbeteren; benadrukt de 
noodzaak om de administratieve capaciteit 
te verhogen, de bureaucratie te 
verminderen en een coherente wetgeving 
tijdens de projectuitvoering te verzekeren;

Or. en

Amendement 179
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herhaalt dat 
cohesiebeleidsinstrumenten verder 
vereenvoudigd moeten worden om de 
financiële middelen makkelijker en 
tegelijkertijd beter te beheren en om de 
synergieën tussen de diverse EU-fondsen te 
maximaliseren; benadrukt de noodzaak om 
de bureaucratie te verminderen en een 
coherente wetgeving tijdens de 
projectuitvoering te verzekeren;

21. herhaalt dat 
cohesiebeleidsinstrumenten verder 
vereenvoudigd moeten worden om de 
financiële middelen makkelijker en 
tegelijkertijd beter te beheren en om de 
synergieën tussen de diverse EU-fondsen te 
maximaliseren; benadrukt de noodzaak om 
de bureaucratie te verminderen en een 
coherente wetgeving tijdens de 
projectuitvoering te verzekeren, alsook 
gerichte technische bijstand tijdens alle 
fasen ervan;

Or. en
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Amendement 180
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat er waar mogelijk 
voor alle relevante EU-programma’s 
vanuit de begroting specifieke middelen 
moeten worden vrijgemaakt voor het 
keren van de demografische trends; merkt 
op dat moet worden voorzien in de 
mogelijkheid om verschillende EU-
fondsen aan één project te koppelen;

Or. en

Amendement 181
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten om het 
programmerings- en uitvoeringsproces van 
het cohesiebeleid voor de periode 2021-
2027 met volledige inachtneming van het 
beginsel van partnerschap te volgen; 
benadrukt hoe belangrijk het is de 
regionale behoeften prioriteit te geven, met 
inbegrip van de demografische en migratie-
aspecten en uitdagingen in de stedelijke 
gebieden;

22. verzoekt de lidstaten om het 
programmerings- en uitvoeringsproces van 
het cohesiebeleid voor de periode 2021-
2027 met volledige inachtneming van het 
beginsel van partnerschap te volgen; 
benadrukt hoe belangrijk het is de 
regionale en subregionale behoeften 
prioriteit te geven, met inbegrip van de 
demografische en migratieaspecten en 
territoriale uitdagingen (in de stedelijke en 
plattelandsgebieden); onderstreept dat het 
in dit verband van belang is geïntegreerde 
functionele en territoriale strategieën op 
te zetten, die zijn toegesneden op elke 
regio en waarbij regionale en lokale 
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autoriteiten, sociale partners, relevante 
actoren van het maatschappelijk 
middenveld en andere belanghebbenden 
worden betrokken; beklemtoont dat deze 
strategieën vergezeld moeten gaan van 
territoriale en demografische 
effectbeoordelingen, die parallel met 
economische, milieu- en sociale 
beoordelingen worden uitgevoerd;

Or. pt

Amendement 182
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten om het 
programmerings- en uitvoeringsproces van 
het cohesiebeleid voor de periode 2021-
2027 met volledige inachtneming van het 
beginsel van partnerschap te volgen; 
benadrukt hoe belangrijk het is de 
regionale behoeften prioriteit te geven, met 
inbegrip van de demografische en migratie-
aspecten en uitdagingen in de stedelijke 
gebieden;

22. verzoekt de lidstaten om het 
programmerings- en uitvoeringsproces van 
het cohesiebeleid voor de periode 2021-
2027 met volledige inachtneming van het 
beginsel van partnerschap te volgen; 
benadrukt hoe belangrijk het is de 
regionale behoeften prioriteit te geven, met 
inbegrip van de demografische en 
migratieaspecten en uitdagingen in de 
stedelijke gebieden; verzoekt de 
Commissie een gedragscode voor 
partnerschap uit te brengen met 
minimumnormen ten aanzien van de 
betrokkenheid van de bevoegde lokale en 
regionale autoriteiten, 
beroepsorganisaties en relevante 
maatschappelijke organisaties, 
overeenkomstig het 
partnerschapsbeginsel;

Or. en

Amendement 183
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
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Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten om het 
programmerings- en uitvoeringsproces van 
het cohesiebeleid voor de periode 2021-
2027 met volledige inachtneming van het 
beginsel van partnerschap te volgen; 
benadrukt hoe belangrijk het is de 
regionale behoeften prioriteit te geven, met 
inbegrip van de demografische en migratie-
aspecten en uitdagingen in de stedelijke 
gebieden;

22. is sterk voorstander van de 
ontwikkeling van specifieke 
stimuleringsregelingen gericht op het 
behoud van de bevolking en het 
aantrekken van jongeren naar 
plattelands- en semistedelijke gebieden; 
verzoekt de lidstaten om het 
programmerings- en uitvoeringsproces van 
het cohesiebeleid voor de periode 2021-
2027 met volledige inachtneming van het 
beginsel van partnerschap te volgen; 
benadrukt hoe belangrijk het is de 
regionale behoeften prioriteit te geven, met 
inbegrip van de demografische en 
migratieaspecten en uitdagingen in de 
stedelijke gebieden;

Or. en

Amendement 184
Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten om het 
programmerings- en uitvoeringsproces van 
het cohesiebeleid voor de periode 2021-
2027 met volledige inachtneming van het 
beginsel van partnerschap te volgen; 
benadrukt hoe belangrijk het is de 
regionale behoeften prioriteit te geven, met 
inbegrip van de demografische en migratie-
aspecten en uitdagingen in de stedelijke 
gebieden;

22. verzoekt de lidstaten om het 
programmerings- en uitvoeringsproces van 
het cohesiebeleid voor de periode 2021-
2027 met volledige inachtneming van het 
beginsel van partnerschap te volgen en in 
hun partnerschapsovereenkomsten 
rekening te houden met de specifieke 
behoeften van de regio’s met 
demografische belemmeringen; benadrukt 
hoe belangrijk het is de regionale 
behoeften prioriteit te geven, met inbegrip 
van de demografische en migratieaspecten 
en uitdagingen in de stedelijke gebieden;
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Or. en

Amendement 185
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten om het 
programmerings- en uitvoeringsproces van 
het cohesiebeleid voor de periode 2021-
2027 met volledige inachtneming van het 
beginsel van partnerschap te volgen; 
benadrukt hoe belangrijk het is de 
regionale behoeften prioriteit te geven, met 
inbegrip van de demografische en migratie-
aspecten en uitdagingen in de stedelijke 
gebieden;

22. verzoekt de lidstaten om het 
programmerings- en uitvoeringsproces van 
het cohesiebeleid voor de periode 2021-
2027 met volledige inachtneming van het 
beginsel van partnerschap te volgen, dat in 
sommige opzichten helaas nog niet 
voldoende is toegepast; benadrukt hoe 
belangrijk het is de regionale behoeften 
prioriteit te geven, met inbegrip van de 
demografische en migratieaspecten en 
uitdagingen in de stedelijke gebieden;

Or. cs

Amendement 186
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten om het 
programmerings- en uitvoeringsproces van 
het cohesiebeleid voor de periode 2021-
2027 met volledige inachtneming van het 
beginsel van partnerschap te volgen; 
benadrukt hoe belangrijk het is de 
regionale behoeften prioriteit te geven, met 
inbegrip van de demografische en migratie-
aspecten en uitdagingen in de stedelijke 
gebieden;

22. verzoekt de lidstaten om het 
programmerings- en uitvoeringsproces van 
het cohesiebeleid voor de periode 2021-
2027 met volledige inachtneming van het 
beginsel van partnerschap te volgen; 
benadrukt hoe belangrijk het is de 
behoeften van post-industriële en EU-
grensgebieden prioriteit te geven, met 
inbegrip van de demografische en 
migratieaspecten en uitdagingen in de 
stedelijke gebieden;

Or. lt
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Amendement 187
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herinnert aan het standpunt van 
het Europees Parlement inzake het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling en de verordening inzake het 
Cohesiefonds, waarin staat dat een van de 
belangrijkste doelstellingen van het 
EFRO en CF de ondersteuning van 
stedelijke en plattelandsgebieden met 
geografische of demografische 
belemmeringen betreft; herinnert er in dit 
kader aan dat er specifieke steun moet 
worden verstrekt ten behoeve van 
NUTS III-gebieden of clusters van lokale 
administratieve eenheden met een 
bevolkingsdichtheid van minder dan 12,5 
inwoners per km2 of met een gemiddelde 
bevolkingsafname van meer dan 1 % 
tussen 2007 en 2017, waarvoor specifieke 
regionale en nationale plannen moeten 
worden opgesteld om een betere fysieke en 
ICT-connectiviteit te waarborgen, de 
toegang tot en kwaliteit van de sociale 
diensten te verbeteren, en het 
ondernemerschap en de totstandbrenging 
van hoogwaardige werkgelegenheid door 
middel van cohesie-instrumenten te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 188
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herinnert eraan dat Europees 
Parlement in zijn eigen standpunt inzake 
het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling en de verordening inzake het 
Cohesiefonds (27 maart 2020) heeft 
gesteld dat een van de doelstellingen van 
het EFRO en CF de ondersteuning van 
stedelijke en plattelandsgebieden met 
geografische of demografische 
belemmeringen betreft; merkt op dat in dit 
standpunt tevens wordt vermeld dat de 
lidstaten financiële EU-steun moeten 
verstrekken voor projecten die ecologisch 
duurzame en sociaal inclusieve 
economische ontwikkeling voor de 
betreffende regio’s bevorderen;

Or. en

Amendement 189
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herhaalt dat het bbp en de 
bevolkingsdichtheid niet volstaan als 
criteria om gebieden met ernstige en 
permanente demografische 
belemmeringen te identificeren; verzoekt 
de Europese Commissie richtsnoeren op 
te stellen voor de verdere ontwikkeling 
van relevante demografische indicatoren 
die kunnen helpen de holistische 
uitdagingen voor de gebieden die het 
zwaarst door de ontvolking zijn getroffen, 
beter in kaart te brengen;

Or. en
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Amendement 190
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herhaalt zijn standpunt dat de 
doelstellingen van het EFRO/CF onder 
meer de ondersteuning van stedelijke en 
plattelandsgebieden met geografische of 
demografische belemmeringen betreffen, 
en dat de lidstaten financiële EU-steun 
moeten ondersteunen en verstrekken voor 
projecten die ecologisch duurzame en 
sociaal inclusieve economische 
ontwikkeling voor de betreffende regio’s 
bevorderen;

Or. en

Amendement 191
Constanze Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat er een 
gecoördineerde benadering en 
gemeenschappelijke regels voor ESI-
fondsen tot stand moeten worden gebracht 
teneinde investeringen door het Elfpo in 
plattelandsgemeenschappen te 
waarborgen, bijvoorbeeld op het gebied 
van: infrastructuur, snel 
breedbandinternet, vervoersnetwerken, 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt, 
openbare diensten, toegang tot de 
gezondheidszorg, 
onderwijsmogelijkheden, de aanpassing 
aan technologische veranderingen, en 
culturele gelegenheden en mogelijkheden 
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voor vrijetijdsbesteding;

Or. en

Amendement 192
Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herinnert eraan dat er binnen de 
EU grote gebieden bestaan met een 
bijzonder lage bevolkingsdichtheid van 
minder dan 12,5 inwoners/km2, een 
bijzonder oude bevolking en een geringe 
beroepsbevolking; merkt op dat meer 
prioriteit aan de behoeften van deze 
regio’s moet worden toegekend bij het 
verstrekken van financiering uit de 
cohesiefondsen;

Or. en

Amendement 193
Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, 
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. onderstreept dat dialoog tussen 
belanghebbenden, het maatschappelijk 
middenveld en de autoriteiten, 
toegevoegde waarde heeft voor een betere 
absorptie van de cohesiefondsen en een 
betere kwaliteit van de projecten;

Or. en
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Amendement 194
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. herinnert er in dit kader aan dat er 
specifieke steun moet worden verstrekt ten 
behoeve van NUTS III-gebieden of 
clusters van lokale administratieve 
eenheden met een bevolkingsdichtheid 
van minder dan 12,5 inwoners/km2 voor 
dunbevolkte gebieden of met een 
bevolkingsdichtheid van minder dan 12 
inwoners/km2 voor zeer dunbevolkte 
gebieden of een gemiddelde 
bevolkingsafname van meer dan 1 % 
tussen 2007 en 2017, waarvoor specifieke 
regionale en nationale plannen moeten 
worden opgesteld om de openbare 
diensten te ondersteunen, de 
aantrekkelijkheid voor de bevolking te 
vergroten, en de toegankelijkheid van 
digitale en openbare diensten te verhogen, 
en waaraan specifieke middelen moeten 
worden toegewezen in de 
samenwerkingsovereenkomst betreffende 
de structuurfondsen;

Or. en

Amendement 195
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. handhaaft het standpunt van het 
EP dat er specifieke steun moet worden 
verstrekt ten behoeve van NUTS III-
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gebieden of clusters van lokale 
administratieve eenheden met een 
bevolkingsdichtheid van minder dan 12,5 
inwoners/km2 voor dunbevolkte gebieden 
of een gemiddelde bevolkingsafname van 
meer dan 1 % tussen 2007 en 2017, 
waarvoor specifieke regionale en 
nationale plannen moeten worden 
opgesteld om de aantrekkelijkheid voor de 
bevolking te vergroten, 
bedrijfsinvesteringen te verhogen en de 
toegankelijkheid van digitale en openbare 
diensten te verhogen, en waaraan 
specifieke middelen moeten worden 
toegewezen in de 
samenwerkingsovereenkomst betreffende 
de structuurfondsen;

Or. en

Amendement 196
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 quater. is ingenomen met het 
nieuwe artikel 8 bis in de EFRO/CF-
verordening waarin wordt voorzien in 
nationale plannen ter ondersteuning van 
regionale en lokale gebieden die te 
kampen hebben met een aanhoudende 
demografische neergang, met inbegrip 
van de toewijzing van financiële middelen 
om de aantrekkelijkheid voor de bevolking 
te vergroten, bedrijfsinvesteringen te 
verhogen en de toegankelijkheid van 
digitale en openbare diensten te verhogen; 
merkt op dat deze plannen moeten worden 
afgestemd op het verslag van de Europese 
Commissie over de gevolgen van de 
demografische veranderingen in de EU en 
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de langetermijnvisie voor 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 197
Alin Mituța, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de lidstaten om 
demografische uitdagingen op te nemen in 
hun nationale ontwikkelingsbeleid en 
langetermijnstrategieën voor duurzame 
ontwikkeling in correlatie met het 
Europees Semester, zodat de nodige 
financiering voor demografische 
problemen wordt verzekerd;

23. verzoekt de lidstaten om 
demografische uitdagingen op te nemen in 
hun nationale ontwikkelingsbeleid en 
langetermijnstrategieën voor duurzame 
ontwikkeling in correlatie met het 
Europees Semester, zodat de nodige 
financiering voor demografische 
problemen wordt verzekerd; verzoekt de 
Commissie de demografische uitdagingen 
te monitoren en een verband te leggen 
tussen het Europees semester en de 
demografische veranderingen teneinde de 
negatieve trends te keren door middel van 
macro-economische maatregelen;

Or. en

Amendement 198
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de lidstaten om 
demografische uitdagingen op te nemen in 
hun nationale ontwikkelingsbeleid en 
langetermijnstrategieën voor duurzame 
ontwikkeling in correlatie met het 
Europees Semester, zodat de nodige 
financiering voor demografische 

23. verzoekt de lidstaten om 
demografische uitdagingen op te nemen in 
hun nationale plannen voor herstel en 
veerkracht en hun nationale 
ontwikkelingsbeleid en 
langetermijnstrategieën voor duurzame 
ontwikkeling in correlatie met het 
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problemen wordt verzekerd; Europees Semester, zodat de nodige 
financiering voor demografische 
problemen wordt verzekerd;

Or. es

Amendement 199
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, 
Laurence Farreng, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de lidstaten om 
demografische uitdagingen op te nemen in 
hun nationale ontwikkelingsbeleid en 
langetermijnstrategieën voor duurzame 
ontwikkeling in correlatie met het 
Europees Semester, zodat de nodige 
financiering voor demografische 
problemen wordt verzekerd;

23. verzoekt de Europese Commissie 
en de lidstaten om demografische 
uitdagingen op te nemen in hun Europese 
en nationale ontwikkelingsbeleid en 
langetermijnstrategieën voor duurzame 
ontwikkeling in correlatie met het 
Europees Semester, zodat de nodige 
financiering voor demografische 
problemen wordt verzekerd;

Or. en

Amendement 200
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de lidstaten om 
demografische uitdagingen op te nemen in 
hun nationale ontwikkelingsbeleid en 
langetermijnstrategieën voor duurzame 
ontwikkeling in correlatie met het 
Europees Semester, zodat de nodige 
financiering voor demografische 
problemen wordt verzekerd;

23. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie om demografische uitdagingen 
op te nemen in hun nationale 
ontwikkelingsbeleid en 
langetermijnstrategieën voor duurzame 
ontwikkeling in correlatie met het 
Europees Semester, zodat de nodige 
financiering voor demografische 
problemen wordt verzekerd;
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Or. lt

Amendement 201
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de lidstaten om 
demografische uitdagingen op te nemen in 
hun nationale ontwikkelingsbeleid en 
langetermijnstrategieën voor duurzame 
ontwikkeling in correlatie met het 
Europees Semester, zodat de nodige 
financiering voor demografische 
problemen wordt verzekerd;

23. verzoekt de lidstaten om 
gedifferentieerde demografische 
uitdagingen op te nemen in hun nationale 
ontwikkelingsbeleid en 
langetermijnstrategieën voor duurzame 
ontwikkeling in correlatie met het 
Europees Semester, zodat de nodige 
financiering voor demografische 
problemen wordt verzekerd;

Or. pl

Amendement 202
Mathilde Androuët, André Rougé, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de lidstaten om 
demografische uitdagingen op te nemen in 
hun nationale ontwikkelingsbeleid en 
langetermijnstrategieën voor duurzame 
ontwikkeling in correlatie met het 
Europees Semester, zodat de nodige 
financiering voor demografische 
problemen wordt verzekerd;

23. verzoekt de lidstaten om 
demografische uitdagingen op te nemen in 
hun nationale ontwikkelingsbeleid en 
langetermijnstrategieën voor duurzame 
ontwikkeling, zodat de nodige financiering 
voor demografische problemen wordt 
verzekerd;

Or. fr

Amendement 203
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Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de lidstaten om 
demografische uitdagingen op te nemen in 
hun nationale ontwikkelingsbeleid en 
langetermijnstrategieën voor duurzame 
ontwikkeling in correlatie met het 
Europees Semester, zodat de nodige 
financiering voor demografische 
problemen wordt verzekerd;

23. verzoekt de lidstaten om 
demografische uitdagingen op te nemen in 
hun nationale ontwikkelingsbeleid en 
langetermijnstrategieën voor duurzame 
ontwikkeling, zodat de nodige financiering 
voor demografische problemen wordt 
verzekerd;

Or. en

Amendement 204
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de lidstaten om 
demografische uitdagingen op te nemen in 
hun nationale ontwikkelingsbeleid en 
langetermijnstrategieën voor duurzame 
ontwikkeling in correlatie met het 
Europees Semester, zodat de nodige 
financiering voor demografische 
problemen wordt verzekerd;

23. verzoekt de lidstaten om 
demografische uitdagingen op te nemen in 
hun nationale ontwikkelingsbeleid en 
langetermijnstrategieën voor duurzame 
ontwikkeling, zodat de nodige financiering 
voor demografische problemen wordt 
verzekerd;

Or. en

Amendement 205
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (new)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de lidstaten om in 
samenwerking met de Europese 
Commissie en in het kader van de nieuwe 
programmeringsperiode, op maat 
gemaakte operationele programma’s op te 
stellen en voor te bereiden voor de aanpak 
van de ontvolking; wijst er in dit kader op 
dat het behoud van endogene 
hulpbronnen en het bevorderen van 
territoriale initiatieven, in combinatie met 
specifieke projecten en 
financieringsmogelijkheden voor het 
verbeteren van het lokaal vervoer en de 
universele toegang tot elementaire 
diensten, op het gebied van territoriale 
aantrekkelijkheid een spilfunctie moeten 
vervullen bij het keren van de huidige 
demografische trends;

Or. en

Amendement 206
Tom Berendsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om bij het vormgeven van de 
energietransitie rekening te houden met 
de kansen hiervan voor plattelands- en 
post-industriële gebieden door voldoende 
ruimte en ondersteuning te bieden aan 
lokale, coöperatieve initiatieven en hierbij 
nadrukkelijk ook te putten uit succesvolle 
ervaringen vanuit het cohesiebeleid;

Or. nl

Amendement 207
Álvaro Amaro
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, de 
omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
kmo’s;

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit, de omscholing van 
arbeidskrachten, het scheppen van het 
juiste ondernemingsklimaat en het steunen 
van kmo’s; beschouwt investeringen in 
alle onderwijsniveaus en in een leven lang 
leren als een prioriteit, met name in 
plattelandsgebieden en de ultraperifere 
gebieden, om jongeren aan te moedigen in 
deze gebieden te blijven en om voortijdig 
schoolverlaten aan te pakken, door hun 
aantrekkelijke onderwijs-, opleidings-, 
bijscholings- en 
omscholingsmogelijkheden op lokaal en 
regionaal niveau, met inbegrip van 
digitale vaardigheden, via fysiek of 
afstandsonderwijs aan te bieden, teneinde 
hen aan te sporen hun studies in deze 
gebieden voort te zetten; 

Or. pt

Amendement 208
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, de 

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten en 
infrastructuur van hoge kwaliteit, waarbij 
kmo’s en ondernemingen die belast zijn 
met het beheer van diensten worden 
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omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
kmo’s;

betrokken, alsmede op nieuwe 
werkgelegenheid; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, beurzen, 
schoolvervoer, de uitbreiding van het 
onderwijsnet voor kinderen tussen nul en 
drie jaar oud, de omscholing van 
arbeidskrachten, het scheppen van het 
juiste ondernemingsklimaat en het steunen 
van kmo’s;

Or. es

Amendement 209
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, de 
omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
kmo’s;

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op het scheppen 
van banen, met name voor jongeren, 
onder wie degenen die een hogere 
opleiding hebben afgerond, alsook op 
manieren om jonge gezinnen aan te 
moedigen zich in deze gebieden te 
vestigen en op de universele 
toegankelijkheid van diensten en 
infrastructuur van hoge kwaliteit; dringt 
aan op investeringen in het onderwijs, de 
omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
kmo’s;

Or. pl

Amendement 210
Mathilde Androuët, André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, de 
omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
kmo’s;

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de 
toegankelijkheid en herschikking van 
openbare diensten, infrastructuur en 
nieuwe werkgelegenheid van hoge 
kwaliteit; dringt aan op investeringen in het 
onderwijs, de omscholing van 
arbeidskrachten, de reshoring van 
bedrijven, het scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
micro-ondernemingen/kmo’s, innovatieve 
bedrijfstakken, korte ketens en lokalisme;

Or. fr

Amendement 211
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, de 
omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
kmo’s;

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, de 
omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
kmo’s; begrijpt dat de regio’s hierbij de 
geconcentreerde steun van de Unie en de 
lidstaten nodig zullen hebben;

Or. cs

Amendement 212
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
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Tolleret, Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, de 
omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
kmo’s;

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, de 
omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
kmo’s, alsook op investeringen in 
kinderopvangvoorzieningen om de 
arbeidsparticipatie van vrouwen te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 213
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, de 
omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
kmo’s;

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit, bijvoorbeeld door 
fiscale prikkels te creëren voor 
ondernemingen die in 
productieactiviteiten in de regio’s 
investeren; dringt aan op investeringen in 
het onderwijs, de omscholing van 
arbeidskrachten, het scheppen van het 
juiste ondernemingsklimaat en het steunen 
van kmo’s;
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Or. lt

Amendement 214
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, de 
omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
kmo’s;

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, in 
betaalbare, toegankelijke en billijke 
mobiliteitsdiensten, alsmede in de 
omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
kmo’s;

Or. es

Amendement 215
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, de 
omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
kmo’s;

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, de 
omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
kmo’s; verzoekt de lidstaten hiertoe meer 
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steun te verlenen;

Or. en

Amendement 216
Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, de 
omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
kmo’s;

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, de bij- en 
omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
kmo’s;

Or. en

Amendement 217
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, de 
omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 

24. verzoekt regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen om hun 
investeringen te richten op de universele 
toegankelijkheid van diensten, 
infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid 
van hoge kwaliteit; dringt aan op 
investeringen in het onderwijs, de 
omscholing van arbeidskrachten, het 
scheppen van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van 
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kmo’s; micro-ondernemingen en kmo’s;

Or. en

Amendement 218
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. onderstreept de rol van jongeren 
bij de toekomstige duurzaamheid van 
plattelandsgemeenschappen, en erkent dat 
de beleidsinstrumenten die betrekking 
hebben op investeringen en groei, vaak 
niet aan plattelandsgebieden zijn 
gekoppeld en minder impact hebben in 
gebieden met een geringe 
bevolkingsdichtheid; dringt aan op 
gerichte investeringen in 
ondernemerschap op het platteland en in 
innovatieve kmo’s op het platteland, met 
speciale aandacht voor jongeren; 
benadrukt het belang van het bevorderen 
van de aantrekkelijkheid van 
achtergestelde gebieden, met inbegrip van 
onderwijs- en 
werkgelegenheidsmogelijkheden en 
voorzieningen en diensten voor jongeren;

Or. en

Amendement 219
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie op 
Europees niveau een agenda voor het 
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platteland op te stellen, waarin de 
verschillende demografische uitdagingen 
voor de plattelandsgebieden op basis van 
een holistische benadering worden 
aangepakt, zeggenschap wordt gegeven 
aan de plattelandsgemeenschappen en 
rekening wordt gehouden met de transitie 
naar klimaatneutraliteit en de digitale 
transitie en dat die ook worden 
aangepakt; benadrukt dat met die agenda 
het bestaande verband tussen het creëren 
van werkgelegenheid, met inbegrip van 
werken op afstand, de verbetering van 
infrastructuren en diensten voor vervoer 
en de digitale connectiviteit wordt 
aangepakt;

Or. es

Amendement 220
Mathilde Androuët, André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. meent dat de Commissie in het 
kader van het economisch herstel moet 
nadenken over manieren om lokale 
werkgelegenheid en lokale 
ondernemingen in de regio’s van 
“herkomst” in stand te houden; meent dat 
de nationale en lokale autoriteiten hun 
economie via overheidsopdrachten 
moeten ondersteunen; is van mening dat 
het voorkomen van grote migratiestromen 
en bedrijfsverplaatsingen een kans biedt 
om broeikasgasemissies te verminderen 
en zo de doelstellingen van de Europese 
Green Deal te behalen;

Or. fr

Amendement 221
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Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt dat in veel 
plattelandsgebieden kinderen waarvan de 
ouders in het buitenland wonen en 
werken, en die vaak door familieleden 
worden verzorgd of op zichzelf wonen, 
problemen ondervinden bij de toegang tot 
elementaire diensten; verzoekt de 
regionale en lokale autoriteiten de 
behoeften van deze kinderen in kaart te 
brengen, in voorkomend geval 
counselingdiensten in het leven te roepen, 
en gezinshereniging, toegang tot 
huisvesting, gezondheidszorg en 
onderwijs mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 222
Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Sandro Gozi, Laurence Farreng, Alin Mituța, Ondřej 
Knotek, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt meer steun te verlenen 
aan regio’s die te maken hebben met een 
aanzienlijke demografische toename, 
zoals Mayotte of Guyana, door voldoende 
financiële middelen vrij te maken om de 
continuïteit van voldoende hoogwaardige 
basisdiensten te waarborgen, met name op 
het gebied van onderwijs, 
gezondheidszorg en vervoer;

Or. fr
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Amendement 223
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. verzoekt de Commissie dat in de 
strategie voor duurzame en slimme 
mobiliteit, de routekaart voor de toekomst 
van het vervoer in de Unie, rekening 
wordt gehouden met de noden en 
uitdagingen van de plattelandsgebieden 
op het gebied van connectiviteit, 
toegankelijkheid en mobiliteit; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten investeringen 
in duurzame vervoerinfrastructuren en 
openbaar vervoer in de 
plattelandsgebieden te bevorderen, te 
voorzien in betaalbare, toegankelijke en 
billijke mobiliteitsdiensten, en nieuwe 
initiatieven voor gedeelde en 
samenwerkende mobiliteitsdiensten op het 
platteland te onderzoeken;

Or. es

Amendement 224
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. herinnert eraan dat gezondheid 
een fundamenteel mensenrecht betreft en 
dringt aan op het versterken van de 
openbare diensten in plattelandsgebieden, 
zoals gezondheidszorgvoorzieningen, 
teneinde de zeer grote ongelijkheden en 
verschillen op het gebied van 
levensverwachting aan te pakken die zich 
in sommige lidstaten voordoen op basis 
van woonplaats, sociale status en 
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onderwijsniveau;

Or. en

Amendement 225
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quater. verzoekt de Commissie dat 
in de toekomstige herziening van de 
richtsnoeren voor het trans-Europees 
vervoersnetwerk (TEN-T) de sociaal-
economische en territoriale cohesie en de 
toegankelijkheid in de hele Unie en haar 
regio’s verder worden gewaarborgd; vindt 
het belangrijk om het TEN-T verder te 
ontwikkelen teneinde zich te concentreren 
op de interconnectie tussen de 
basisnetwerken en mondiale netwerken, 
met name in plattelands-, perifere, 
dunbevolkte en ultraperifere gebieden en 
eilanden; wijst erop dat het verbeteren 
van de toegankelijkheid in plattelands- en 
afgelegen gebieden positieve gevolgen zal 
hebben voor de goede werking van de 
toeleveringsketen en de interne markt;

Or. es

Amendement 226
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quinquies. is van mening dat het 
plattelandstoerisme een zeer belangrijke 
rol speelt bij het aanpakken van het 
fenomeen van ontvolking en het 
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versterken van de economische en 
demografische diversificatie van de 
plattelandsgebieden; wijst erop dat het 
plattelandstoerisme een kans is om 
nieuwe werkgelegenheid te bevorderen en 
ervoor te zorgen dat de bevolking niet 
wegtrekt uit die gebieden, hetgeen een 
positieve invloed heeft op de ontwikkeling 
van basisdiensten van hoge kwaliteit en de 
verbetering van de connectiviteit; 
benadrukt dat het plattelandstoerisme de 
sleutel kan zijn tot de transitie naar 
duurzaam, verantwoord en slim toerisme;

Or. es

Amendement 227
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat regionale en 
lokale autoriteiten moeten worden 
betrokken bij het bestuur op de lange 
termijn, alsook bij planningsinitiatieven op 
diverse niveaus; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om goede praktijken voor de 
toepassing en de voordelen van dit type 
bestuur en van planningsinstrumenten ter 
ondersteuning van polycentrische 
ontwikkeling te verspreiden;

25. is van mening dat regionale en 
lokale autoriteiten moeten worden 
betrokken bij het bestuur op de lange 
termijn, alsook bij planningsinitiatieven op 
diverse niveaus; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om goede praktijken voor de 
toepassing en de voordelen van dit type 
bestuur en van planningsinstrumenten ter 
ondersteuning van polycentrische 
ontwikkeling te verspreiden; spreekt in die 
zin zijn bezorgdheid uit over het feit dat de 
planning en het beheer van de faciliteit 
voor herstel en veerkracht centraal 
kunnen gebeuren door de lidstaten en 
zonder de regio’s actief en daadwerkelijk 
te betrekken, in tegenstelling tot hoe het 
in het verleden gebeurde met de Europese 
structuur- en investeringsfondsen en het 
cohesiebeleid;

Or. es
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Amendement 228
Mathilde Androuët, André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat regionale en 
lokale autoriteiten moeten worden 
betrokken bij het bestuur op de lange 
termijn, alsook bij planningsinitiatieven op 
diverse niveaus; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om goede praktijken voor de 
toepassing en de voordelen van dit type 
bestuur en van planningsinstrumenten ter 
ondersteuning van polycentrische 
ontwikkeling te verspreiden;

25. is van mening dat nationale, 
regionale en lokale autoriteiten moeten 
worden betrokken bij het bestuur op de 
lange termijn, alsook bij 
planningsinitiatieven op diverse niveaus; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
goede praktijken voor de toepassing en de 
voordelen van dit type bestuur en van 
planningsinstrumenten ter ondersteuning 
van polycentrische ontwikkeling te 
verspreiden;

Or. fr

Amendement 229
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat regionale en 
lokale autoriteiten moeten worden 
betrokken bij het bestuur op de lange 
termijn, alsook bij planningsinitiatieven op 
diverse niveaus; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om goede praktijken voor de 
toepassing en de voordelen van dit type 
bestuur en van planningsinstrumenten ter 
ondersteuning van polycentrische 
ontwikkeling te verspreiden;

25. is van mening dat regionale en 
lokale autoriteiten moeten worden 
betrokken bij het bestuur op de lange 
termijn, alsook bij planningsinitiatieven op 
diverse niveaus; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om het instrument voor 
territoriale effectbeoordelingen in te 
zetten om EU- en nationaal beleid dat van 
invloed is op demografische 
veranderingen, verder uit te werken;

Or. en
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Amendement 230
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. wijst erop dat, om ervoor te zorgen 
dat burgers een gebied uitkiezen om zich 
daar te vestigen en hun levensproject te 
ontwikkelen, een aantrekkelijk fiscaal 
beleid eveneens een zeer nuttig instrument 
is; merkt op dat binnen de vrije 
belastingconcurrentie het creëren van 
aantrekkelijke ruimten voor 
bedrijfsinvesteringen dankzij verlaagde 
belastingtarieven, het verlagen van de 
belastingen op gezinnen en het opnemen 
van fiscale stimulansen voor werknemers 
en zelfstandigen, nieuwe 
werkgelegenheid, het creëren van kansen, 
investeringen en consumptie zal 
vergemakkelijken en zo helpen om 
negatieve demografische trends in de 
gebieden waar dat fiscale beleid wordt 
toegepast om te keren;

Or. es

Amendement 231
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt het bureau voor de 
statistiek van de Europese Commissie en 
de nationale bureaus voor de statistiek, op 
NUTS-niveau III en LBE-niveau 
gegevens te verstrekken voor het beter 
kunnen monitoren van de gevolgen van 
de demografische uitdagingen voor de 
Unie; spoort de bevordering van 
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indicatoren aan op basis van territoriale 
dekking in plaats van bevolkingsaandeel 
als middel voor het verkleinen van de 
kloof tussen plattelands- en stedelijke 
gebieden;

Or. en

Amendement 232
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. onderstreept de rol van steden en 
regio’s in zowel ontvolkte als overbevolkte 
gebieden en herinnert aan de noodzaak 
van aanvullende 
financieringsmogelijkheden die de steden 
en regio’s rechtstreeks kunnen gebruiken 
voor het uitvoeren van lokale 
programma’s, en roept op tot de 
verhoging van de begroting voor en het 
verruimen van het toepassingsgebied van 
het Stedelijk Europa-initiatief;

Or. en

Amendement 233
Tom Berendsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. roept beleidsmakers op alle 
niveaus op om hun beleid zodanig vorm te 
geven dat initiatieven en ontwikkelingen 
vanuit lokale gemeenschappen niet alleen 
een plek vinden in het beleid, maar dat zij 
hier de basis voor kunnen vormen;
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Or. nl

Amendement 234
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort regionale en lokale 
beleidsmakers aan om in de 
kenniseconomie te investeren, alsook in 
dienstverlening en stimuleringsmaatregelen 
om hooggekwalificeerde arbeidskrachten 
vast te houden en om onderzoekscentra in 
de diverse regio’s op te zetten;

26. is van mening dat innovatie en 
onderzoek positieve overloopeffecten op 
regionaal niveau kunnen hebben en 
spoort regionale en lokale beleidsmakers 
aan om in de kenniseconomie te investeren, 
alsook in dienstverlening en 
stimuleringsmaatregelen om 
hooggekwalificeerde arbeidskrachten vast 
te houden en om onderzoekscentra in de 
diverse regio’s op te zetten; dringt aan op 
de verdere ontwikkeling van synergieën 
tussen de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en het programma 
Horizon Europa, evenals andere 
initiatieven die bijvoorbeeld door het 
Europese Instituut voor innovatie en 
technologie worden gepromoot;

Or. en

Amendement 235
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort regionale en lokale 
beleidsmakers aan om in de 
kenniseconomie te investeren, alsook in 
dienstverlening en 
stimuleringsmaatregelen om 
hooggekwalificeerde arbeidskrachten vast 
te houden en om onderzoekscentra in de 

26. spoort de lidstaten aan om de 
regionale en lokale autoriteiten bij iedere 
fase in het ontwikkelings- en 
uitvoeringsproces van het herstelplan te 
betrekken; spoort de lokale en regionale 
autoriteiten aan de nieuwe faciliteit voor 
herstel en veerkracht in te zetten om in de 
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diverse regio’s op te zetten; uitbreiding van breedbandnetwerken te 
investeren teneinde de digitale economie 
te bevorderen, alsook in hoogwaardige en 
elementaire openbare diensten om 
hooggekwalificeerde arbeidskrachten vast 
te houden en de aantrekkelijkheid van de 
ontvolkte regio’s te waarborgen;

Or. en

Amendement 236
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort regionale en lokale 
beleidsmakers aan om in de 
kenniseconomie te investeren, alsook in 
dienstverlening en 
stimuleringsmaatregelen om 
hooggekwalificeerde arbeidskrachten vast 
te houden en om onderzoekscentra in de 
diverse regio’s op te zetten;

26. spoort regionale en lokale 
beleidsmakers aan om de nieuwe faciliteit 
voor herstel en veerkracht in te zetten om 
in de uitbreiding van breedbandnetwerken 
te investeren teneinde de kenniseconomie 
te bevorderen, alsook in hoogwaardige 
openbare diensten en 
stimuleringsmaatregelen voor het 
vasthouden van hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten en het stimuleren van de 
“triple helix”-aanpak om de 
aantrekkelijkheid van de ontvolkte regio’s 
te waarborgen;

Or. en

Amendement 237
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort regionale en lokale 
beleidsmakers aan om in de 
kenniseconomie te investeren, alsook in 
dienstverlening en stimuleringsmaatregelen 
om hooggekwalificeerde arbeidskrachten 
vast te houden en om onderzoekscentra in 
de diverse regio’s op te zetten;

26. spoort regionale en lokale 
beleidsmakers aan om in de digitale en 
kenniseconomie te investeren, alsook in 
dienstverlening en stimuleringsmaatregelen 
om hooggekwalificeerde arbeidskrachten 
vast te houden en om onderzoekscentra in 
de diverse regio’s op te zetten teneinde de 
aantrekkelijkheid van ontvolkte gebieden 
te waarborgen voor jong talent en 
ondernemers;

Or. en

Amendement 238
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort regionale en lokale 
beleidsmakers aan om in de 
kenniseconomie te investeren, alsook in 
dienstverlening en stimuleringsmaatregelen 
om hooggekwalificeerde arbeidskrachten 
vast te houden en om onderzoekscentra in 
de diverse regio’s op te zetten;

26. spoort regionale en lokale 
beleidsmakers aan om in de 
kenniseconomie te investeren, alsook in 
dienstverlening en stimuleringsmaatregelen 
om hooggekwalificeerde arbeidskrachten 
vast te houden en om onderzoekscentra in 
de diverse regio’s op te zetten, onder meer 
door een beroep te doen op de fondsen 
voor de faciliteit voor herstel en 
veerkracht;

Or. es

Amendement 239
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort regionale en lokale 26. spoort regionale en lokale 
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beleidsmakers aan om in de 
kenniseconomie te investeren, alsook in 
dienstverlening en stimuleringsmaatregelen 
om hooggekwalificeerde arbeidskrachten 
vast te houden en om onderzoekscentra in 
de diverse regio’s op te zetten;

beleidsmakers aan om in de 
kenniseconomie te investeren, alsook in 
middelen, dienstverlening en 
stimuleringsmaatregelen om 
hooggekwalificeerde arbeidskrachten vast 
te houden en om onderzoekscentra in de 
diverse regio’s op te zetten;

Or. pt

Amendement 240
Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. benadrukt dat seizoensarbeiders 
belangrijk zijn voor het opvullen van 
tekorten in bepaalde sectoren, in het 
bijzonder de landbouw; onderstreept dat 
verschillende lidstaten maatregelen 
hebben getroffen voor het beperken van 
de negatieve gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor seizoensarbeiders; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
fatsoenlijke arbeids- en 
leefomstandigheden voor 
seizoensarbeiders te waarborgen en hun 
economische en sociaal-strategische 
waarde te erkennen;

Or. en

Amendement 241
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. beveelt aan zogeheten oasis-
strategieën uit te stippelen die gericht zijn 

27. beveelt aan zogeheten oasis-
strategieën uit te stippelen die gericht zijn 
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op de meest succesvolle, bruisende en 
groeiende sectoren en het lokale 
ontwikkelingspotentieel van de regio te 
benutten; verzoekt de lokale en regionale 
autoriteiten om zich met behulp van lokale, 
nationale en Europese 
stimuleringsmaatregelen te richten op het 
aantrekken van jonge, goed opgeleide en 
getalenteerde arbeidskrachten en het 
aanmoedigen van ondernemingszin; 
onderstreept de rol van de zilveren 
economie als beleidsomslag voor 
plattelandsgebieden, zodat vergrijzing als 
probleem kan worden omgebogen tot een 
kans voor de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden;

op de meest succesvolle, bruisende en 
groeiende sectoren en het lokale 
ontwikkelingspotentieel van de regio te 
benutten; verzoekt de lokale en regionale 
autoriteiten om zich met behulp van lokale, 
nationale en Europese 
stimuleringsmaatregelen te richten op het 
aantrekken van jonge, goed opgeleide en 
getalenteerde arbeidskrachten en het 
aanmoedigen van ondernemingszin; 
onderstreept voorts het belang van het 
promoten van maatregelen ter 
bevordering van solidariteit tussen de 
generaties, actief ouder worden en de 
kansen die worden geboden door de 
zogeheten zilveren economie, als 
belangrijke beleidsomslag voor 
plattelandsgebieden, zodat vergrijzing als 
probleem kan worden omgebogen tot een 
kans voor de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden;

Or. pt

Amendement 242
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. beveelt aan zogeheten oasis-
strategieën uit te stippelen die gericht zijn 
op de meest succesvolle, bruisende en 
groeiende sectoren en het lokale 
ontwikkelingspotentieel van de regio te 
benutten; verzoekt de lokale en regionale 
autoriteiten om zich met behulp van lokale, 
nationale en Europese 
stimuleringsmaatregelen te richten op het 
aantrekken van jonge, goed opgeleide en 
getalenteerde arbeidskrachten en het 
aanmoedigen van ondernemingszin; 
onderstreept de rol van de zilveren 
economie als beleidsomslag voor 

27. spoort de regio’s aan gebruik te 
maken van hun concurrentievoordelen 
zoals vastgesteld in de strategieën voor 
slimme specialisatie; beveelt aan 
zogeheten oasis-strategieën uit te stippelen 
die gericht zijn op de meest succesvolle, 
bruisende en groeiende sectoren en het 
lokale ontwikkelingspotentieel van de 
regio te benutten; verzoekt de lokale en 
regionale autoriteiten om zich met behulp 
van lokale, nationale en Europese 
stimuleringsmaatregelen te richten op het 
aantrekken van jonge, goed opgeleide en 
getalenteerde arbeidskrachten en het 
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plattelandsgebieden, zodat vergrijzing als 
probleem kan worden omgebogen tot een 
kans voor de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden;

aanmoedigen van ondernemingszin; 
onderstreept de rol van de zilveren 
economie als beleidsomslag voor 
plattelandsgebieden, zodat vergrijzing als 
probleem kan worden omgebogen tot een 
kans voor de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 243
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. beveelt aan zogeheten oasis-
strategieën uit te stippelen die gericht zijn 
op de meest succesvolle, bruisende en 
groeiende sectoren en het lokale 
ontwikkelingspotentieel van de regio te 
benutten; verzoekt de lokale en regionale 
autoriteiten om zich met behulp van lokale, 
nationale en Europese 
stimuleringsmaatregelen te richten op het 
aantrekken van jonge, goed opgeleide en 
getalenteerde arbeidskrachten en het 
aanmoedigen van ondernemingszin; 
onderstreept de rol van de zilveren 
economie als beleidsomslag voor 
plattelandsgebieden, zodat vergrijzing als 
probleem kan worden omgebogen tot een 
kans voor de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden;

27. beveelt aan zogeheten oasis-
strategieën uit te stippelen die gericht zijn 
op de meest succesvolle, bruisende en 
groeiende sectoren en het lokale 
ontwikkelingspotentieel van de regio te 
benutten; verzoekt de lokale en regionale 
autoriteiten om met behulp van lokale, 
nationale en Europese 
stimuleringsmaatregelen in het 
jongerengarantie-initiatief te investeren 
dat is gericht op het aantrekken van jonge, 
goed opgeleide en getalenteerde 
arbeidskrachten en het aanmoedigen van 
ondernemingszin; onderstreept de rol van 
de zilveren economie als beleidsomslag 
voor plattelandsgebieden, zodat vergrijzing 
als probleem kan worden omgebogen tot 
een kans voor de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 244
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
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Kloc, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. beveelt aan zogeheten oasis-
strategieën uit te stippelen die gericht zijn 
op de meest succesvolle, bruisende en 
groeiende sectoren en het lokale 
ontwikkelingspotentieel van de regio te 
benutten; verzoekt de lokale en regionale 
autoriteiten om zich met behulp van lokale, 
nationale en Europese 
stimuleringsmaatregelen te richten op het 
aantrekken van jonge, goed opgeleide en 
getalenteerde arbeidskrachten en het 
aanmoedigen van ondernemingszin; 
onderstreept de rol van de zilveren 
economie als beleidsomslag voor 
plattelandsgebieden, zodat vergrijzing als 
probleem kan worden omgebogen tot een 
kans voor de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden;

27. beveelt aan zogeheten oasis-
strategieën uit te stippelen die gericht zijn 
op de meest succesvolle, bruisende en 
groeiende sectoren en het lokale 
ontwikkelingspotentieel van de regio te 
benutten; verzoekt de lokale en regionale 
autoriteiten om zich met behulp van lokale, 
nationale en Europese 
stimuleringsmaatregelen te richten op het 
aantrekken van jonge, goed opgeleide en 
getalenteerde arbeidskrachten – en het 
behouden van zulke arbeidskrachten die 
momenteel in dienst zijn – en het 
aanmoedigen van ondernemingszin; 
onderstreept de rol van de zilveren 
economie als beleidsomslag voor 
plattelandsgebieden, zodat vergrijzing als 
probleem kan worden omgebogen tot een 
kans voor de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden;

Or. pl

Amendement 245
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Europese Commissie de mogelijkheden te 
verkennen voor het vaststellen van 
expliciete pan-Europese 
“diasporastrategieën” die gericht moeten 
zijn op het aanmoedigen van de terugkeer 
van personen die naar een 
“aantrekkelijkere” regio zijn vertrokken 
en zouden overwegen uiteindelijk terug te 
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keren en een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van de regio van herkomst 
in de vorm van vaardigheden, kennis en 
middelen die zij elders hebben opgedaan; 
is van mening dat deze strategieën 
kunnen voortbouwen op wederzijds 
voordelige partnerschappen tussen landen 
die terugkeermigratie aanmoedigen, 
waarbij mogelijk ook niet-terugkerende 
migranten worden betrokken voor de 
totstandbrenging van kennisnetwerken en 
investeringen in menselijk kapitaal;

Or. en

Amendement 246
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt de behoefte aan een 
breder territoriaal perspectief ter 
versterking van stedelijke netwerken van 
middelgrote steden en plaatsen teneinde 
hun aanmerkelijke potentieel om 
territoriale, economische en sociale cohesie 
ook buiten hun gemeentegrenzen te 
ondersteunen door een nauwere 
samenwerking tussen steden, 
plattelandsgebieden en regio’s;

28. benadrukt de behoefte aan een 
breder territoriaal perspectief 
overeenkomstig het nieuwe Handvest van 
Leipzig: “The Transformative Power of 
Cities for the Common Good” en de 
Territoriale Agenda 2030 ter versterking 
van stedelijke netwerken van middelgrote 
steden en plaatsen teneinde hun 
aanmerkelijke potentieel om territoriale, 
economische en sociale cohesie ook buiten 
hun gemeentegrenzen te ondersteunen door 
een nauwere samenwerking tussen steden, 
plattelandsgebieden en regio’s;

Or. en

Amendement 247
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt het bureau voor de 
statistiek van de Europese Commissie 
gegevens te verstrekken over de situatie 
ten aanzien van de 
levenskwaliteitsindicatoren op NUTS-
niveau III en LBE-niveau voor het 
monitoren van de gevolgen van de 
demografische uitdagingen voor de Unie; 
onderstreept dat de lidstaten de faciliteit 
voor herstel en veerkracht kunnen 
inzetten om op die niveaus het vermogen 
voor gegevensverzameling te 
moderniseren teneinde te waarborgen dat 
het nationale investeringsbeleid en de 
Europese gegevens de daadwerkelijke 
situatie in deze gebieden weergeven;

Or. en

Amendement 248
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt het bureau voor de 
statistiek van de Europese Commissie 
gegevens te verstrekken over de situatie 
ten aanzien van de 
levenskwaliteitsindicatoren op NUTS-
niveau III en LBE-niveau voor het 
monitoren van de gevolgen van de 
demografische uitdagingen voor de Unie; 
onderstreept dat de lidstaten de faciliteit 
voor herstel en veerkracht kunnen 
inzetten om op die niveaus het vermogen 
voor gegevensverzameling te 
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moderniseren teneinde te waarborgen dat 
het nationale investeringsbeleid en de 
Europese gegevens de daadwerkelijke 
situatie in deze gebieden weergeven;

Or. en

Amendement 249
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie zich te 
richten op beleidscoördinatie op EU-niveau 
in verband met zaken die met functionele 
samenwerking op verschillende niveaus te 
maken hebben, zoals grensoverschrijdend, 
macro/regionaal of platteland/stad, om 
demografische uitdagingen het hoofd te 
bieden;

29. verzoekt de Commissie zich te 
richten op beleidscoördinatie op EU-niveau 
in verband met zaken die met functionele 
samenwerking op verschillende niveaus te 
maken hebben, zoals grensoverschrijdend, 
macro/regionaal of platteland/stad, om 
demografische uitdagingen het hoofd te 
bieden; spoort de lidstaten aan hun 
nationale demografische plannen af te 
stemmen op het verslag van de Europese 
Commissie over de gevolgen van de 
demografische veranderingen in Europa 
en de langetermijnvisie voor 
plattelandsgebieden; is van mening dat de 
komende Conferentie over de toekomst 
van Europa met een voorstel moet komen 
voor een definitie van de regio’s die 
kampen met ernstige en permanente 
demografische belemmeringen, zoals 
bedoeld in artikel 174 (VWEU), teneinde 
langdurige steun voor de belangrijke EU-
beleidsmaatregelen op basis van een 
plaatsgebonden benadering te kunnen 
waarborgen;

Or. en

Amendement 250
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de Commissie een 
nauwkeurige omschrijving te geven van 
het concept “ernstige en permanente 
demografische belemmeringen” zoals 
bedoeld in artikel 174 VWEU en 
artikel 121 van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 zodat de 
demografische uitdagingen statistisch 
gedefinieerd kunnen worden; herhaalt 
zijn voorstel om “regio’s die kampen met 
ernstige en permanente demografische 
belemmeringen” te definiëren zoals de 
regio’s van NUTS-niveau 3 en de 
groeperingen van lokale bestuurlijke 
eenheden die tussen 2007 en 2017 een 
gemiddelde bevolkingsafname van meer 
dan 1 % hebben gekend of die een 
bevolkingsdichtheid hebben van minder 
dan 12,5 inwoners per km2 in 
dunbevolkte gebieden of minder dan 
8 inwoners per km2 in zeer dunbevolkte 
gebieden;

Or. es

Amendement 251
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. meent ten stelligste dat 
investeringen op informatie- en 
communicatietechnologie moeten worden 
gericht, aangezien hier het potentieel ligt 
om de afstand tussen de gebruikers te 
verkleinen en hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten aan te trekken; benadrukt 

30. meent ten stelligste dat 
investeringen op informatie- en 
communicatietechnologie moeten worden 
gericht, aangezien hier het potentieel ligt 
om de afstand tussen de gebruikers te 
verkleinen en hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten aan te trekken; benadrukt 
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het belang van financiering van de 
ontwikkeling en ingebruikname van deze 
technologieën bij bedrijven en scholen in 
plattelandsgebieden, geïsoleerde regio’s en 
regio’s in een industriële transitie;

het belang van financiering van de 
ontwikkeling en ingebruikname van deze 
technologieën bij bedrijven en scholen in 
plattelandsgebieden, geïsoleerde regio’s en 
regio’s in een industriële transitie; 
benadrukt het belang van de gelijke en 
parallelle inzet van deze technologieën in 
de regio’s teneinde te voorkomen dat de 
verschillen qua aantrekkelijkheid alsook 
de digitale kloof nog groter worden;

Or. en

Amendement 252
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. meent ten stelligste dat 
investeringen op informatie- en 
communicatietechnologie moeten worden 
gericht, aangezien hier het potentieel ligt 
om de afstand tussen de gebruikers te 
verkleinen en hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten aan te trekken; benadrukt 
het belang van financiering van de 
ontwikkeling en ingebruikname van deze 
technologieën bij bedrijven en scholen in 
plattelandsgebieden, geïsoleerde regio’s en 
regio’s in een industriële transitie;

30. meent ten stelligste dat 
investeringen op informatie- en 
communicatietechnologie moeten worden 
gericht, aangezien hier het potentieel ligt 
om de afstand tussen de gebruikers te 
verkleinen en hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten aan te trekken teneinde 
een digitale kloof te voorkomen en 
digitale cohesie te waarborgen; benadrukt 
het belang van financiering van de 
infrastructuur, de ontwikkeling en 
ingebruikname van deze technologieën bij 
bedrijven en scholen in 
plattelandsgebieden, geïsoleerde regio’s en 
regio’s in een industriële transitie;

Or. en

Amendement 253
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. meent ten stelligste dat 
investeringen op informatie- en 
communicatietechnologie moeten worden 
gericht, aangezien hier het potentieel ligt 
om de afstand tussen de gebruikers te 
verkleinen en hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten aan te trekken; benadrukt 
het belang van financiering van de 
ontwikkeling en ingebruikname van deze 
technologieën bij bedrijven en scholen in 
plattelandsgebieden, geïsoleerde regio’s en 
regio’s in een industriële transitie;

30. meent ten stelligste dat 
investeringen op informatie- en 
communicatietechnologie moeten worden 
gericht, aangezien hier het potentieel ligt 
om de afstand tussen de gebruikers te 
verkleinen en hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten aan te trekken teneinde 
een digitale kloof te voorkomen en 
digitale cohesie te waarborgen; benadrukt 
het belang van financiering van de 
infrastructuur, de ontwikkeling en 
ingebruikname van deze technologieën bij 
kmo’s en scholen in plattelandsgebieden, 
geïsoleerde regio’s en regio’s in een 
industriële transitie;

Or. en

Amendement 254
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. meent ten stelligste dat 
investeringen op informatie- en 
communicatietechnologie moeten worden 
gericht, aangezien hier het potentieel ligt 
om de afstand tussen de gebruikers te 
verkleinen en hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten aan te trekken; benadrukt 
het belang van financiering van de 
ontwikkeling en ingebruikname van deze 
technologieën bij bedrijven en scholen in 
plattelandsgebieden, geïsoleerde regio’s en 
regio’s in een industriële transitie;

30. meent ten stelligste dat 
investeringen op informatie- en 
communicatietechnologie moeten worden 
gericht, aangezien hier het potentieel ligt 
om de afstand tussen de gebruikers te 
verkleinen en hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten aan te trekken; benadrukt 
het belang van financiering van de 
ontwikkeling en ingebruikname van deze 
technologieën bij bedrijven en scholen in 
plattelandsgebieden, geïsoleerde regio’s en 
regio’s in een industriële transitie, 
eveneens door middel van de fondsen van 
de faciliteit voor herstel en veerkracht;

Or. es
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Amendement 255
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. meent ten stelligste dat 
investeringen op informatie- en 
communicatietechnologie moeten worden 
gericht, aangezien hier het potentieel ligt 
om de afstand tussen de gebruikers te 
verkleinen en hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten aan te trekken; benadrukt 
het belang van financiering van de 
ontwikkeling en ingebruikname van deze 
technologieën bij bedrijven en scholen in 
plattelandsgebieden, geïsoleerde regio’s en 
regio’s in een industriële transitie;

30. meent ten stelligste dat 
investeringen op informatie- en 
communicatietechnologie en menselijk 
kapitaal moeten worden gericht, aangezien 
hier het potentieel ligt om de afstand tussen 
de gebruikers te verkleinen en 
hooggekwalificeerde arbeidskrachten aan 
te trekken; benadrukt het belang van 
financiering van de ontwikkeling en 
ingebruikname van deze technologieën bij 
bedrijven en scholen in 
plattelandsgebieden, geïsoleerde regio’s en 
regio’s in een industriële transitie;

Or. lt

Amendement 256
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. meent ten stelligste dat 
investeringen op informatie- en 
communicatietechnologie moeten worden 
gericht, aangezien hier het potentieel ligt 
om de afstand tussen de gebruikers te 
verkleinen en hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten aan te trekken; benadrukt 
het belang van financiering van de 
ontwikkeling en ingebruikname van deze 
technologieën bij bedrijven en scholen in 
plattelandsgebieden, geïsoleerde regio’s en 
regio’s in een industriële transitie;

30. meent ten stelligste dat 
investeringen op de infrastructuur voor 
mobiliteit en lokale gezondheidszorg 
moeten worden gericht, aangezien hier het 
potentieel ligt om de afstand tussen de 
gebruikers te verkleinen en arbeidskrachten 
aan te trekken; benadrukt het belang van 
financiering van de ontwikkeling en inzet 
van beroepsvaardigheden bij bedrijven en 
scholen in plattelands-, insulaire, 
bergachtige en geïsoleerde regio’s en 
regio’s in een industriële transitie;
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Or. en

Amendement 257
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. meent ten stelligste dat 
investeringen op informatie- en 
communicatietechnologie moeten worden 
gericht, aangezien hier het potentieel ligt 
om de afstand tussen de gebruikers te 
verkleinen en hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten aan te trekken; benadrukt 
het belang van financiering van de 
ontwikkeling en ingebruikname van deze 
technologieën bij bedrijven en scholen in 
plattelandsgebieden, geïsoleerde regio’s en 
regio’s in een industriële transitie;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. lt

Amendement 258
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. stelt met bezorgdheid vast dat de 
digitale connectiviteit in de 
plattelandsgebieden gemiddeld slechts op 
ongeveer de helft (47 %) van het niveau 
van de rest van Europa ligt, en wijst op 
het feit dat de digitale kloof op het 
platteland moet worden verkleind om 
ervoor te zorgen dat het platteland 
aantrekkelijker wordt gemaakt voor 
jongeren en de ontvolkingstrend een halt 
wordt toegeroepen; benadrukt dat het 
voor de heropleving vanuit economisch, 
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sociaal en demografisch oogpunt van 
essentieel belang is de digitale 
connectiviteit in door ontvolking getroffen 
gebieden te stimuleren door hier passende 
toegang tot breedbandinternet voor alle 
burgers te waarborgen en de digitalisering 
van kleine ondernemingen te bevorderen;

Or. en

Amendement 259
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de lidstaten en de regio’s 
om het potentieel van digitalisering te 
benutten teneinde op efficiëntere wijze 
hoogwaardige zorgdiensten te kunnen 
ontwikkelen en verlenen; herinnert eraan 
dat digitalisering en connectiviteit, 
bijvoorbeeld bij het vergemakkelijken van 
gezondheidsmonitoring en teleconsultatie, 
kansen bieden om 
gezondheidszorgdiensten te verstrekken in 
dunbevolkte gebieden of gebieden die 
kampen met natuurlijke of demografische 
uitdagingen waar geen infrastructuur 
bestaat voor elementaire gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 260
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. benadrukt het potentieel van de 
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blauwe economie bij het keren van de 
negatieve demografische trend op de 
kleine Europese eilanden en de perifere 
maritieme regio’s;

Or. en

Amendement 261
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om zogeheten magneetsteden te 
steunen, aangezien deze primair bijdragen 
tot het uitbouwen van groeikernen; 
onderstreept dat middelgrote steden een 
kritieke rol spelen bij regionale 
ontwikkeling en verzoekt de lidstaten om 
strategieën voor een geharmoniseerde 
ontwikkeling van deze steden te 
implementeren;

31. erkent dat de zogeheten 
magneetsteden primair bijdragen tot het 
uitbouwen van groeikernen; onderstreept 
desalniettemin dat middelgrote steden een 
kritieke rol spelen bij regionale 
ontwikkeling en verzoekt de Commissie en 
de lidstaten in dit kader om strategieën 
voor een geharmoniseerde ontwikkeling 
van deze steden te implementeren;

Or. en

Amendement 262
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is van mening dat gemeenten open-
innovatie-initiatieven moeten 
aanmoedigen, de kennis moeten gebruiken 
om het innovatieproces te versnellen en 
een op samenwerking gerichte aanpak met 
relevante partners en belanghebbenden 
moeten uitwerken teneinde ecosystemen 

32. is van mening dat gemeenten naast 
open-innovatie-initiatieven ook sociale, 
culturele en zakelijke initiatieven moeten 
aanmoedigen, de kennis moeten gebruiken 
om het innovatieproces te versnellen en 
een op samenwerking gerichte aanpak met 
relevante partners en belanghebbenden 
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voor innovatie te scheppen; moeten uitwerken teneinde culturele en 
ondernemingsvriendelijke ecosystemen te 
scheppen;

Or. en

Amendement 263
Mathilde Androuët, André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is van mening dat gemeenten open-
innovatie-initiatieven moeten 
aanmoedigen, de kennis moeten gebruiken 
om het innovatieproces te versnellen en 
een op samenwerking gerichte aanpak 
met relevante partners en 
belanghebbenden moeten uitwerken 
teneinde ecosystemen voor innovatie te 
scheppen;

32. is van mening dat gemeenten de 
oprichting van innovatieclusters moeten 
aanmoedigen die worden ondersteund 
door een beleid ter bescherming van de 
digitale en industriële soevereiniteit op het 
niveau van de lidstaten en de Europese 
Unie;

Or. fr

Amendement 264
Tom Berendsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is van mening dat gemeenten open-
innovatie-initiatieven moeten 
aanmoedigen, de kennis moeten gebruiken 
om het innovatieproces te versnellen en 
een op samenwerking gerichte aanpak met 
relevante partners en belanghebbenden 
moeten uitwerken teneinde ecosystemen 
voor innovatie te scheppen;

32. is van mening dat gemeenten open-
innovatie-initiatieven moeten 
aanmoedigen, de kennis moeten gebruiken 
om het innovatieproces te versnellen en 
een op samenwerking gerichte aanpak met 
relevante partners en belanghebbenden 
moeten uitwerken teneinde regionale 
ecosystemen voor innovatie te scheppen;

Or. nl
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Amendement 265
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. benadrukt dat de juiste uitvoering 
van activiteiten in het kader van de 
blauwe economie, mits deze nauwlettend 
wordt gemonitord om negatieve externe 
milieueffecten te beperken en de 
sociaaleconomische voordelen voor de 
gehele waardeketen te vergroten, onder 
meer waar het kleine bedrijven, het 
achterland en de lokale bevolking betreft, 
kan helpen de ontvolking in het zuiden 
van Europa te bestrijden en de baten van 
de kuststeden naar de plattelandsdorpen 
uit te breiden om zo het niveau van 
sociale inclusie te verhogen en de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 266
Bronis Ropė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. beveelt waar nodig de hervorming 
van onderwijs- en opleidingsstelsels in de 
lidstaten aan, gecombineerd met 
beleidsmaatregelen om een permanente 
braindrain uit de regio’s van herkomst te 
voorkomen; dringt aan op het benutten van 
lokale en regionale voordelen, alsook op 
het ontwikkelen van economische en 
sociale regelingen om de braindrain niet 
alleen te voorkomen, maar ook te keren;

33. beveelt waar nodig de hervorming 
van onderwijs- en opleidingsstelsels in de 
lidstaten aan, gecombineerd met 
beleidsmaatregelen om een permanente 
braindrain uit de regio’s van herkomst te 
voorkomen; dringt aan op het benutten van 
lokale en regionale voordelen, alsook op 
het ontwikkelen van economische en 
sociale regelingen om de braindrain niet 
alleen te voorkomen, maar ook te keren; 
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beveelt aan dat 
hogeronderwijsinstellingen die studenten 
landbouw en plattelandseconomie 
opleiden, worden aangemoedigd om te 
zoeken naar manieren om hun kansen te 
vergroten jongeren met een 
middelbareschooldiploma uit regio’s van 
herkomst aan te trekken/voorrang te 
geven, waardoor zij meer kans hebben om 
hoger onderwijs te volgen en, eens zij hun 
diploma hebben behaald, terug te keren 
om zo bij te dragen aan de economische 
levensvatbaarheid van de regio’s van 
herkomst;

Or. lt

Amendement 267
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. beveelt waar nodig de hervorming 
van onderwijs- en opleidingsstelsels in de 
lidstaten aan, gecombineerd met 
beleidsmaatregelen om een permanente 
braindrain uit de regio’s van herkomst te 
voorkomen; dringt aan op het benutten van 
lokale en regionale voordelen, alsook op 
het ontwikkelen van economische en 
sociale regelingen om de braindrain niet 
alleen te voorkomen, maar ook te keren;

33. beveelt waar nodig de hervorming 
van onderwijs- en opleidingsstelsels in de 
lidstaten aan, gecombineerd met 
beleidsmaatregelen om een permanente 
braindrain uit de regio’s van herkomst te 
voorkomen; dringt aan op het benutten van 
lokale en regionale voordelen, alsook op 
het ontwikkelen van economische en 
sociale regelingen om de braindrain niet 
alleen te voorkomen, maar ook te keren; is 
van mening dat beroepsonderwijs en -
opleiding kunnen worden ingezet om de 
vaardigheden van arbeidskrachten op 
doeltreffende wijze te bevorderen, zodat 
deze arbeidskrachten beter bestand zijn 
tegen de dynamische ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt, en daarmee een bijdrage 
kunnen leveren aan het voorkomen van 
braindrain;

Or. en
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Amendement 268
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. beveelt waar nodig de hervorming 
van onderwijs- en opleidingsstelsels in de 
lidstaten aan, gecombineerd met 
beleidsmaatregelen om een permanente 
braindrain uit de regio’s van herkomst te 
voorkomen; dringt aan op het benutten van 
lokale en regionale voordelen, alsook op 
het ontwikkelen van economische en 
sociale regelingen om de braindrain niet 
alleen te voorkomen, maar ook te keren;

33. is van mening dat het verschijnsel 
van de braindrain in de Europese Unie 
complex is en vele facetten kent en vraagt 
om een pragmatische beleidsreactie van 
zowel de Unie als de lidstaten; beveelt 
waar nodig een nieuwe benadering van 
onderwijs- en opleidingsstelsels in de 
lidstaten aan, die erop gericht moet zijn 
een permanente braindrain uit de regio’s 
van herkomst te voorkomen; dringt aan op 
het benutten van lokale en regionale 
voordelen, alsook op het ontwikkelen van 
economische en sociale regelingen om de 
braindrain niet alleen te voorkomen, maar 
ook te keren;

Or. en

Amendement 269
Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, 
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. beveelt waar nodig de hervorming 
van onderwijs- en opleidingsstelsels in de 
lidstaten aan, gecombineerd met 
beleidsmaatregelen om een permanente 
braindrain uit de regio’s van herkomst te 
voorkomen; dringt aan op het benutten van 
lokale en regionale voordelen, alsook op 
het ontwikkelen van economische en 
sociale regelingen om de braindrain niet 
alleen te voorkomen, maar ook te keren;

33. beveelt waar nodig de hervorming 
van onderwijs- en opleidingsstelsels in de 
lidstaten aan, gecombineerd met 
beleidsmaatregelen om een permanente 
braindrain uit de regio’s van herkomst te 
voorkomen; dringt aan op het benutten van 
lokale en regionale voordelen, alsook op 
het ontwikkelen van economische en 
sociale regelingen om de braindrain niet 
alleen te voorkomen, maar ook te keren; 
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spoort de regionale en lokale autoriteiten 
aan de toegang tot duaal onderwijs te 
faciliteren teneinde de transitie van 
onderwijs naar de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 270
Mathilde Androuët, André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. beveelt waar nodig de hervorming 
van onderwijs- en opleidingsstelsels in de 
lidstaten aan, gecombineerd met 
beleidsmaatregelen om een permanente 
braindrain uit de regio’s van herkomst te 
voorkomen; dringt aan op het benutten van 
lokale en regionale voordelen, alsook op 
het ontwikkelen van economische en 
sociale regelingen om de braindrain niet 
alleen te voorkomen, maar ook te keren;

33. beveelt de lidstaten waar nodig aan 
te starten met een proces van evaluatie en 
hervorming van onderwijs- en 
opleidingsstelsels en van het systeem voor 
bezoldiging van onderzoekers en 
hooggekwalificeerde werknemers, om een 
permanente braindrain uit de regio’s van 
herkomst te voorkomen; dringt aan op het 
benutten van lokale en regionale 
voordelen, alsook op het ontwikkelen van 
economische en sociale regelingen om de 
braindrain binnen Europa alsook erbuiten 
niet alleen te voorkomen, maar ook te 
keren;

Or. fr

Amendement 271
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. beveelt waar nodig de hervorming 
van onderwijs- en opleidingsstelsels in de 
lidstaten aan, gecombineerd met 
beleidsmaatregelen om een permanente 

33. beveelt waar nodig de hervorming 
van onderwijs- en opleidingsstelsels in de 
lidstaten aan, gecombineerd met 
beleidsmaatregelen om een permanente 
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braindrain uit de regio’s van herkomst te 
voorkomen; dringt aan op het benutten van 
lokale en regionale voordelen, alsook op 
het ontwikkelen van economische en 
sociale regelingen om de braindrain niet 
alleen te voorkomen, maar ook te keren;

braindrain uit de regio’s van herkomst te 
voorkomen; dringt aan op het benutten van 
lokale en regionale voordelen, alsook op 
het ontwikkelen van economische en 
sociale regelingen om de braindrain niet 
alleen te voorkomen, maar ook te keren; is 
van mening dat de omgekeerde braindrain 
naar de regio’s van herkomst een 
potentieel biedt dat die regio’s 
systematisch moeten benutten;

Or. cs

Amendement 272
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. beveelt waar nodig de hervorming 
van onderwijs- en opleidingsstelsels in de 
lidstaten aan, gecombineerd met 
beleidsmaatregelen om een permanente 
braindrain uit de regio’s van herkomst te 
voorkomen; dringt aan op het benutten van 
lokale en regionale voordelen, alsook op 
het ontwikkelen van economische en 
sociale regelingen om de braindrain niet 
alleen te voorkomen, maar ook te keren;

33. beveelt waar nodig de hervorming 
van onderwijs- en opleidingsstelsels in de 
lidstaten aan, onder meer door 
onderwijstrajecten te ontwikkelen voor 
beroepen die verenigbaar zijn met 
telewerk, gecombineerd met 
beleidsmaatregelen om een permanente 
braindrain uit de regio’s van herkomst te 
voorkomen; dringt aan op het benutten van 
lokale en regionale voordelen, alsook op 
het ontwikkelen van economische en 
sociale regelingen om de braindrain niet 
alleen te voorkomen, maar ook te keren;

Or. pl

Amendement 273
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. beveelt, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel en waar zulks 
passend wordt geacht, het gebruik van 
fiscale prikkels aan die gericht zijn op het 
in stand houden van de bevolking of om 
geboortecijfers te verhogen in gebieden 
met ernstige natuurlijke of demografische 
belemmeringen, met een zeer lage of met 
een sterk afnemende bevolkingsdichtheid; 
wijst in dit opzicht voorts op het belang 
van nationaal en Europees beleid gericht 
op steun voor gezinnen, met name voor 
gezinnen met schoolgaande kinderen; 

Or. pt

Amendement 274
François Alfonsi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. benadrukt dat de braindrain, die 
een rechtstreeks gevolg is van bestaande 
sociale en economische 
onevenwichtigheden tussen de EU-
regio’s, op subnationaal niveau met 
succes kan worden aangepakt, niet alleen 
omdat het de lokale gemeenschappen zijn 
die rechtstreeks door de gevolgen van de 
braindrain worden getroffen, maar ook 
omdat dit meestal systemen met relatief 
duidelijke grenzen betreft waardoor het 
eenvoudiger is het probleem te analyseren 
en hier op maat gemaakte oplossingen 
voor te vinden;

Or. en

Amendement 275
Alin Mituța, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, Susana 
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Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. onderstreept dat arbeidsmobiliteit 
moet worden aangemoedigd als 
mogelijkheid voor het stimuleren van het 
delen van vaardigheden en 
beroepservaring en het terugdringen van 
tekorten aan vaardigheden in deze 
regio’s;

Or. en

Amendement 276
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het initiatief betreffende de 
langetermijnvisie voor plattelandsgebieden 
praktische oplossingen en 
steunmaatregelen voor het ondervangen 
van demografische veranderingen omvat; 
verzoekt de Commissie om in overleg met 
de lidstaten een “new deal” voor de 
Europese demografie voor te stellen als 
beleidsaanpak op meerdere niveaus;

34. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het initiatief betreffende de 
langetermijnvisie voor plattelandsgebieden 
praktische oplossingen en 
steunmaatregelen voor het ondervangen 
van demografische veranderingen omvat; 
verzoekt de Commissie om in overleg met 
de lidstaten een “new deal” voor de 
Europese demografie voor te stellen als 
beleidsaanpak op meerdere niveaus, zoals 
uiteengezet in de Europese strategie 
inzake demografische veranderingen; is 
van mening dat de komende Conferentie 
over de toekomst van Europa met een 
voorstel moet komen voor een definitie 
van de regio’s die kampen met ernstige en 
permanente demografische 
belemmeringen, zoals bedoeld in 
artikel 174 (VWEU), teneinde langdurige 
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steun voor de belangrijke EU-
beleidsmaatregelen op basis van een 
plaatsgebonden benadering te kunnen 
waarborgen;

Or. en

Amendement 277
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het initiatief betreffende de 
langetermijnvisie voor plattelandsgebieden 
praktische oplossingen en 
steunmaatregelen voor het ondervangen 
van demografische veranderingen omvat; 
verzoekt de Commissie om in overleg met 
de lidstaten een “new deal” voor de 
Europese demografie voor te stellen als 
beleidsaanpak op meerdere niveaus;

34. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het initiatief betreffende de 
langetermijnvisie voor plattelandsgebieden 
praktische oplossingen en 
steunmaatregelen voor het ondervangen 
van demografische veranderingen omvat; 
is van mening dat deze langetermijnvisie 
voor plattelandsgebieden moet uitgroeien 
tot een echte Europese 
“plattelandsagenda” met tastbare en 
concrete doelstellingen en met 
betrokkenheid van alle relevante 
regionale en lokale actoren, zowel wat de 
opbouw als de uitvoering ervan 
betreft; verzoekt de Commissie om in 
overleg met de lidstaten een “new deal” 
voor de Europese demografie voor te 
stellen als beleidsaanpak op meerdere 
niveaus;

Or. pt

Amendement 278
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34
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Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het initiatief betreffende de 
langetermijnvisie voor plattelandsgebieden 
praktische oplossingen en 
steunmaatregelen voor het ondervangen 
van demografische veranderingen omvat; 
verzoekt de Commissie om in overleg met 
de lidstaten een “new deal” voor de 
Europese demografie voor te stellen als 
beleidsaanpak op meerdere niveaus;

34. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het initiatief betreffende de 
langetermijnvisie voor plattelandsgebieden 
praktische oplossingen en 
steunmaatregelen voor het ondervangen 
van demografische veranderingen omvat; 
verzoekt de Commissie om in overleg met 
de lidstaten een “new deal” voor de 
Europese demografie voor te stellen als 
beleidsaanpak op meerdere niveaus; is van 
mening dat de langetermijnvisie voor 
plattelandsgebieden een strategie voor 
gendermainstreaming moet omvatten, 
alsook verplichte 
effectbeoordelingsinstrumenten;

Or. en

Amendement 279
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het initiatief betreffende de 
langetermijnvisie voor plattelandsgebieden 
praktische oplossingen en 
steunmaatregelen voor het ondervangen 
van demografische veranderingen omvat; 
verzoekt de Commissie om in overleg met 
de lidstaten een “new deal” voor de 
Europese demografie voor te stellen als 
beleidsaanpak op meerdere niveaus;

34. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het initiatief betreffende de 
langetermijnvisie voor plattelandsgebieden 
praktische oplossingen en 
steunmaatregelen voor het ondervangen 
van demografische veranderingen omvat; 
verzoekt de Commissie om in overleg met 
de lidstaten en met de lokale en regionale 
autoriteiten een “new deal” voor de 
Europese demografie voor te stellen als 
beleidsaanpak op meerdere niveaus;

Or. es

Amendement 280
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het initiatief betreffende de 
langetermijnvisie voor plattelandsgebieden 
praktische oplossingen en 
steunmaatregelen voor het ondervangen 
van demografische veranderingen omvat; 
verzoekt de Commissie om in overleg met 
de lidstaten een “new deal” voor de 
Europese demografie voor te stellen als 
beleidsaanpak op meerdere niveaus;

34. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het initiatief betreffende de 
langetermijnvisie voor plattelands-, 
insulaire en bergachtige gebieden 
praktische oplossingen en 
steunmaatregelen voor het ondervangen 
van demografische veranderingen omvat; 
verzoekt de Commissie om in overleg met 
de lidstaten een “new deal” voor de 
Europese demografie voor te stellen als 
beleidsaanpak op meerdere niveaus;

Or. en

Amendement 281
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het initiatief betreffende de 
langetermijnvisie voor plattelandsgebieden 
praktische oplossingen en 
steunmaatregelen voor het ondervangen 
van demografische veranderingen omvat; 
verzoekt de Commissie om in overleg met 
de lidstaten een “new deal” voor de 
Europese demografie voor te stellen als 
beleidsaanpak op meerdere niveaus;

34. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het initiatief betreffende de 
langetermijnvisie voor plattelandsgebieden 
praktische oplossingen en 
steunmaatregelen voor perifere gebieden 
en het ondervangen van demografische 
veranderingen omvat; verzoekt de 
Commissie om in overleg met de lidstaten 
een “new deal” voor de Europese 
demografie voor te stellen als 
beleidsaanpak op meerdere niveaus;

Or. en

Amendement 282
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
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Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Josianne Cutajar
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. merkt op dat de verschillen binnen 
de lidstaten op het gebied van 
administratieve bevoegdheden het 
onmogelijk maken een voor iedereen 
geldende oplossing voor de demografische 
uitdagingen te bieden; stelt de 
totstandbrenging voor van een 
onafhankelijk orgaan dat zich bezighoudt 
met de economische en sociale 
ontwikkeling van regio’s met 
demografische beperkingen; stelt vast dat 
dit orgaan in hoge mate organisatorisch 
autonoom moet zijn;

Or. en

Amendement 283
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. is verheugd over het feit dat in het 
huidige college van commissarissen een 
vicevoorzitter van de Europese Commissie 
voor Democratie en Demografie zit; 
dringt er bij de Europese instellingen op 
aan om de demografische problemen, de 
ontvolking en de vergrijzing zeer 
aanwezig te maken tijdens de volgende 
conferentie over de toekomst van Europa;

Or. es
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Amendement 284
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. stelt vast dat de komende 
Conferentie over de toekomst van Europa 
met een voorstel moet komen voor een 
definitie van de regio’s die kampen met 
ernstige en permanente demografische 
belemmeringen, zoals bedoeld in 
artikel 174 (VWEU), teneinde langdurige 
steun voor de belangrijke EU-
beleidsmaatregelen op basis van een 
plaatsgebonden benadering te kunnen 
waarborgen;

Or. en

Amendement 285
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. verzoekt de Europese Commissie 
een hogere mate van flexibiliteit inzake 
het staatssteunkader in overweging te 
nemen, teneinde de structurele problemen 
te ondervangen waar kmo’s in 
geïsoleerde, plattelands- en dunbevolkte 
gebieden mee te kampen hebben, met als 
uiteindelijk doel de concurrentiekloof in 
die regio’s te overbruggen;

Or. en

Amendement 286
Bronis Ropė



PE680.966v01-00 160/161 AM\1224331NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. beveelt aan dat de lidstaten 
maatregelen treffen om jonge gezinnen 
aan te moedigen hun eerste huis in de 
regio te kopen, bijvoorbeeld door hun 
hypotheekrente te compenseren;

Or. lt

Amendement 287
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 ter. verzoekt de Commissie een 
uitgebreid kader van indicatoren te 
ontwikkelen voor het beoordelen van de 
kwaliteit van leven op regionaal niveau, 
met inbegrip van metingen van subjectief 
welzijn, die hand in hand moeten gaan 
met economische indicatoren voor het 
evalueren van de resultaten van het 
cohesiebeleid in plattelands- en perifere 
gebieden;

Or. en

Amendement 288
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

35. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie, aan het Europees 
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Economisch en Sociaal Comité, het 
Comité van de Regio’s en de nationale en 
regionale parlementen van de lidstaten.

Or. es


