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Amendement 1
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien 
Verordening (EU) 2021/1059 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 betreffende specifieke 
bepalingen voor de doelstelling “Europese 
territoriale samenwerking” (Interreg) 
ondersteund door het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling en door 
externe financieringsinstrumenten4,

Schrappen

_________________
4 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 94.

Or. fr

Amendement 2
Martina Michels
Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
8 december 2020 over toegang tot 
fatsoenlijke en betaalbare huisvesting 
voor iedereen,

Or. en

Amendement 3
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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– gezien het nieuwe Handvest van 
Leipzig betreffende de transformatieve 
kracht van steden voor het algemeen 
belang, goedgekeurd tijdens de informele 
ministeriële bijeenkomst van 30 november 
2020,

Or. en

Amendement 4
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het op 30 november 2020 
goedgekeurde nieuwe Handvest van 
Leipzig,

Or. en

Amendement 5
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) die in september 2015 door de 
wereldleiders zijn aangenomen en die 
door de Raad zijn bekrachtigd, in het 
bijzonder SDG 11 inzake duurzame steden 
en gemeenschappen,

Or. en

Amendement 6
Dan-Ştefan Motreanu



AM\1239897NL.docx 5/120 PE697.652v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
9 september 2020 over het Europees Jaar 
van groenere steden 2022,

Or. en

Amendement 7
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 30 juni 2021, getiteld 
“Een langetermijnvisie voor de 
plattelandsgebieden van de EU – Naar 
sterkere, verbonden, veerkrachtige en 
welvarende plattelandsgebieden in 2040”,

Or. en

Amendement 8
Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Overeenkomst van Parijs 
inzake klimaatverandering van 2015,

Or. en

Amendement 9
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Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Visum 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling (SDG’s van de 
VN),

Or. en

Amendement 10
Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Visum 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Europese Green Deal 
van 2021,

Or. en

Amendement 11
Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Visum 17 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Strategie inzake de 
rechten van personen met een 
handicap 2021-2030,

Or. en

Amendement 12
Mónica Silvana González
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Ontwerpresolutie
Visum 17 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het nieuwe strategisch EU-
kader voor gelijkheid, integratie en 
participatie van de Roma,

Or. en

Amendement 13
Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Visum 17 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de strategie voor gelijkheid 
van lhbtiq’ers 2020-2025,

Or. en

Amendement 14
Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Visum 18

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van de 
Commissie vervoer en toerisme,

Schrappen

Or. en

Amendement 15
Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Visum 19
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissie regionale ontwikkeling (A9-
0000/2021),

Schrappen

Or. en

Amendement 16
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat steden nog steeds 
in de frontlinie staan van de COVID-19-
crisis, met teruglopende economische 
activiteit, hoge besmettingscijfers en vaak 
ontoereikende middelen; overwegende dat 
de pandemie ook de heersende 
tekortkomingen in stedelijke gebieden 
heeft aangewakkerd, waardoor hun 
kwetsbaarheden aan het licht zijn 
gekomen;

A. overwegende dat steden nog steeds 
in de frontlinie staan van de COVID-19-
crisis, met teruglopende economische 
activiteit, hoge besmettingscijfers en vaak 
ontoereikende middelen; overwegende dat 
de pandemie ook de heersende 
tekortkomingen in stedelijke gebieden 
heeft aangewakkerd, waardoor hun 
kwetsbaarheden aan het licht zijn 
gekomen; overwegende dat de pandemie 
duidelijk heeft gemaakt dat de 
verbindingen met de plattelandsgebieden 
rond de steden moeten worden verbeterd;

Or. fr

Amendement 17
Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat steden nog steeds 
in de frontlinie staan van de COVID-19-
crisis, met teruglopende economische 
activiteit, hoge besmettingscijfers en vaak 
ontoereikende middelen; overwegende dat 

A. overwegende dat steden in de 
frontlinie stonden van de COVID-19-
crisis, met teruglopende economische 
activiteit, hoge besmettingscijfers, een lage 
vaccinatiegraad en vaak ontoereikende 
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de pandemie ook de heersende 
tekortkomingen in stedelijke gebieden 
heeft aangewakkerd, waardoor hun 
kwetsbaarheden aan het licht zijn 
gekomen;

middelen; overwegende dat de pandemie 
ook de heersende tekortkomingen in 
stedelijke gebieden heeft aangewakkerd, 
waardoor hun kwetsbaarheden aan het licht 
zijn gekomen;

Or. en

Amendement 18
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de COVID-19-
crisis heeft aangetoond dat de 
weerbaarheid van steden moet worden 
verhoogd; overwegende dat de pandemie 
aan het licht heeft gebracht dat er een 
verband bestaat tussen luchtkwaliteit en 
welzijn bij gezondheidscrises, maar ook 
tussen het vervoer van 
levensmiddelen/geneesmiddelen en 
overleven, tussen gezondheidsdiensten en 
burgers en tussen werkgelegenheid en 
huisvesting in steden;

Or. ro

Amendement 19
Vlad-Marius Botoş

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat stedelijke 
gebieden als gevolg van de COVID-19-
beperkingen niet langer als een hub voor 
cultuur en sport fungeren, met enorme 
economische verliezen en een sterke 
sociale impact tot gevolg, alsmede 
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miljoenen beroepsbeoefenaren uit de 
economische en recreatiesector die zich 
nu in een onzekere economische situatie 
bevinden of werkloos zijn; 

Or. en

Amendement 20
Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de luchtkwaliteit 
in de EU-steden vandaag de dag een van 
de grootste uitdagingen voor de EU 
vormt; overwegende dat 
luchtverontreiniging de verspreiding van 
het COVID-19-virus in de hand werkt;

Or. en

Amendement 21
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de reeds lang 
bestaande ongelijkheden door de pandemie 
nog groter zijn geworden; overwegende dat 
steden worden geconfronteerd met 
uitdagingen zoals sociale uitsluiting en 
gebrekkige toegankelijkheid, alsook met 
milieuproblemen;

B. overwegende dat de reeds lang 
bestaande ongelijkheden door de pandemie 
nog groter zijn geworden; overwegende dat 
steden worden geconfronteerd met 
uitdagingen zoals sociale uitsluiting en 
gebrekkige toegankelijkheid, alsook met 
milieuproblemen; overwegende dat de 
pandemie de scheiding van consumptie in 
de grote steden en productie van de 
goederen die er worden verkocht, heeft 
versterkt, ten koste van lokale productie in 
en rond de steden;
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Or. fr

Amendement 22
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de reeds lang 
bestaande ongelijkheden door de pandemie 
nog groter zijn geworden; overwegende dat 
steden worden geconfronteerd met 
uitdagingen zoals sociale uitsluiting en 
gebrekkige toegankelijkheid, alsook met 
milieuproblemen;

B. overwegende dat de reeds lang 
bestaande ongelijkheden door de pandemie 
nog groter zijn geworden; overwegende dat 
kwetsbare groepen, waaronder daklozen, 
ouderen, de Roma, personen met een 
handicap, slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld, migranten en 
vluchtelingen, nu kwetsbaarder zijn dan 
ooit; overwegende dat steden worden 
geconfronteerd met uitdagingen zoals 
sociale uitsluiting en gebrekkige 
toegankelijkheid, alsook met 
milieuproblemen;

Or. en

Amendement 23
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de reeds lang 
bestaande ongelijkheden door de pandemie 
nog groter zijn geworden; overwegende dat 
steden worden geconfronteerd met 
uitdagingen zoals sociale uitsluiting en 
gebrekkige toegankelijkheid, alsook met 
milieuproblemen;

B. overwegende dat de reeds lang 
bestaande ongelijkheden door de pandemie 
nog groter zijn geworden; overwegende dat 
steden worden geconfronteerd met 
uitdagingen op het gebied van toegang tot 
huisvesting, dakloosheid, sociale 
uitsluiting, armoede en gebrekkige 
toegankelijkheid, alsook met 
milieuproblemen;

Or. en
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Amendement 24
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de reeds lang 
bestaande ongelijkheden door de pandemie 
nog groter zijn geworden; overwegende dat 
steden worden geconfronteerd met 
uitdagingen zoals sociale uitsluiting en 
gebrekkige toegankelijkheid, alsook met 
milieuproblemen;

B. overwegende dat de reeds lang 
bestaande ongelijkheden door de pandemie 
nog groter zijn geworden; overwegende dat 
steden worden geconfronteerd met 
uitdagingen zoals sociale uitsluiting en een 
gebrekkige toegang tot openbare diensten 
en gezondheidszorg, alsook met 
milieuproblemen;

Or. en

Amendement 25
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de reeds lang 
bestaande ongelijkheden door de pandemie 
nog groter zijn geworden; overwegende dat 
steden worden geconfronteerd met 
uitdagingen zoals sociale uitsluiting en 
gebrekkige toegankelijkheid, alsook met 
milieuproblemen;

B. overwegende dat de reeds lang 
bestaande ongelijkheden in de steden en 
stedelijke gemeenten door de pandemie 
nog groter zijn geworden; overwegende dat 
steden worden geconfronteerd met 
uitdagingen zoals sociale uitsluiting en een 
gebrekkige toegang tot essentiële 
middelen;

Or. en

Amendement 26
Vlad-Marius Botoş

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de sociale 
agglomeratie binnen de 
onderwijsinstellingen in stedelijke en 
voorstedelijke gebieden, welke 
instellingen in het licht van de 
uitdagingen als gevolg van de pandemie 
op het gebied van digitaal onderwijs in 
hoge mate tekort zijn geschoten ten 
aanzien van zowel leerkrachten als 
leerlingen, een sterke impact heeft gehad 
op het onderwijsproces, en daardoor ook 
op de educatieve en persoonlijke 
ontwikkeling van leerlingen van alle 
leeftijden;

Or. en

Amendement 27
Vlad-Marius Botoş

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat door de noodzaak 
van het fysiek afstand houden, duidelijk is 
geworden dat er in en rondom stedelijke 
gebieden sprake is van een gebrek aan 
geschikte parken, groenvoorzieningen en 
recreatievoorzieningen in de openlucht, 
alsmede aan een toereikende 
infrastructuur voor vervoer en alternatief 
vervoer;

Or. en

Amendement 28
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat steden 
rechtstreeks betrokken moeten worden bij 
het herstel van COVID-19; overwegende 
dat met de herstelmaatregelen de reeds 
lang bestaande kwetsbaarheden moeten 
worden aangepakt en niet alleen een 
antwoord moet worden geboden op de 
gezondheidsgevolgen van COVID-19, 
maar ook de aanhoudende ongelijkheden 
moeten worden weggewerkt;

C. overwegende dat steden 
rechtstreeks betrokken moeten worden bij 
het herstel van COVID-19; overwegende 
dat met de herstelmaatregelen de reeds 
lang bestaande kwetsbaarheden moeten 
worden aangepakt en niet alleen een 
antwoord moet worden geboden op de 
gezondheidsgevolgen van COVID-19, 
maar ook de aanhoudende ongelijkheden 
moeten worden weggewerkt; overwegende 
dat door de pandemie is gebleken dat een 
zekere lokale productie behouden moet 
blijven waarmee de tekorten aan goederen 
en diensten uit de belangrijkste 
productielanden kunnen worden 
opgevangen;

Or. fr

Amendement 29
Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat steden 
rechtstreeks betrokken moeten worden bij 
het herstel van COVID-19; overwegende 
dat met de herstelmaatregelen de reeds 
lang bestaande kwetsbaarheden moeten 
worden aangepakt en niet alleen een 
antwoord moet worden geboden op de 
gezondheidsgevolgen van COVID-19, 
maar ook de aanhoudende ongelijkheden 
moeten worden weggewerkt;

C. overwegende dat 72 % van de EU-
bevolking in steden, stedelijke gemeenten 
en voorsteden woont; overwegende dat 
steden rechtstreeks betrokken moeten 
worden bij het herstel van COVID-19; 
overwegende dat met de 
herstelmaatregelen de reeds lang bestaande 
kwetsbaarheden moeten worden aangepakt 
en niet alleen een antwoord moet worden 
geboden op de gezondheidsgevolgen van 
COVID-19, maar ook de aanhoudende 
ongelijkheden moeten worden 
weggewerkt;

Or. en
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Amendement 30
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat steden 
rechtstreeks betrokken moeten worden bij 
het herstel van COVID-19; overwegende 
dat met de herstelmaatregelen de reeds 
lang bestaande kwetsbaarheden moeten 
worden aangepakt en niet alleen een 
antwoord moet worden geboden op de 
gezondheidsgevolgen van COVID-19, 
maar ook de aanhoudende ongelijkheden 
moeten worden weggewerkt;

C. overwegende dat steden 
rechtstreeks betrokken moeten worden bij 
het herstel van COVID-19 door het 
beschermen en scheppen van goed 
betaalde banen; overwegende dat met de 
herstelmaatregelen de reeds lang bestaande 
kwetsbaarheden moeten worden aangepakt 
en niet alleen een antwoord moet worden 
geboden op de gezondheidsgevolgen van 
COVID-19, maar ook de aanhoudende 
ongelijkheden moeten worden 
weggewerkt;

Or. ro

Amendement 31
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de pandemie kan 
worden toegevoegd aan een lijst van crises 
waar stedelijke gebieden voortdurend mee 
te kampen hebben, zoals de 
klimaatnoodtoestand en de demografische 
veranderingen; overwegende dat de 
veelheid aan crises een reactie vereist op 
basis van een geïntegreerde aanpak 
waarin verschillende sectoren en 
uitdagingen worden samengebracht en 
naar oplossingen wordt gezocht die aan 
de behoeften van deze sectoren 
tegemoetkomen, waarbij verkokering 
wordt vermeden;

Or. en
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Amendement 32
Vlad-Marius Botoş

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de COVID-19-
pandemie ernstige tekortkomingen binnen 
de medische infrastructuur en 
beroepsopleidingen aan het licht heeft 
gebracht waar het pandemische situaties 
en andere medische noodsituaties betreft, 
nu de medische zorg en ook andere 
gezondheidsdiensten in het kader van de 
pandemie zijn beperkt, met name in de 
stedelijke gebieden die als hubs voor de 
gezondheidszorg fungeren;

Or. en

Amendement 33
Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat stedelijke 
gebieden, met name metropolen, ten 
behoeve van het herstel na de COVID-19-
pandemie toereikende middelen moeten 
toewijzen aan de culturele en creatieve 
sector ter bevordering van de persoonlijke 
ontwikkeling van hun inwoners;

Or. en

Amendement 34
Mónica Silvana González
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Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat ook na COVID-
19 huisvesting in steden een recht moet 
blijven, dat er in betaalbare huisvesting 
moet worden geïnvesteerd, en dat 
voldoende warmte, koeling, verlichting en 
de energie om toestellen te laten werken, 
alsmede betaalbare energietarieven, 
essentieel zijn voor een fatsoenlijke 
levensstandaard;

Or. en

Amendement 35
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat steden, stedelijke 
gemeenten en functionele stedelijke 
gebieden, zoals metropolen, belangrijke 
economische pijlers zijn voor het op gang 
brengen van groei, het scheppen van banen 
en het vergroten van het 
concurrentievermogen van de Unie in een 
geglobaliseerde economie;

D. overwegende dat steden, stedelijke 
gemeenten en functionele stedelijke 
gebieden, zoals metropolen, belangrijke 
economische pijlers zijn voor het op gang 
brengen van groei, het scheppen van banen 
en het vergroten van het 
concurrentievermogen van de Unie in een 
geglobaliseerde economie; overwegende 
dat ervoor moet worden gezorgd dat de 
armste bevolkingsgroepen en de 
middenklasse in de grote stedelijke centra 
blijven en dat lokale productie er wordt 
gestimuleerd; overwegende dat immigratie 
naar de grote stedelijke centra moet 
worden beperkt om een stadsvlucht van de 
middenklasse te voorkomen, alsook een 
daling van de lonen die het mogelijk 
maken in die centra te wonen;

Or. fr
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Amendement 36
Susana Solís Pérez, Alin Mituța, Katalin Cseh, Irène Tolleret, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat steden, stedelijke 
gemeenten en functionele stedelijke 
gebieden, zoals metropolen, belangrijke 
economische pijlers zijn voor het op gang 
brengen van groei, het scheppen van banen 
en het vergroten van het 
concurrentievermogen van de Unie in een 
geglobaliseerde economie;

D. overwegende dat steden, stedelijke 
gemeenten en functionele stedelijke 
gebieden, zoals metropolen, belangrijke 
economische pijlers zijn voor het op gang 
brengen van groei, het scheppen van banen 
en het vergroten van het 
concurrentievermogen van de Unie in een 
geglobaliseerde economie; overwegende 
dat functionele stedelijke gebieden en 
middelgrote steden een essentiële rol 
vervullen bij het verlenen van sociale 
diensten en het bieden van economische 
kansen voor plattelandsgebieden en 
ontvolkte gebieden, en tegelijkertijd voor 
grote steden alternatieve stedelijke 
oplossingen bieden;

Or. en

Amendement 37
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat steden, stedelijke 
gemeenten en functionele stedelijke 
gebieden, zoals metropolen, belangrijke 
economische pijlers zijn voor het op gang 
brengen van groei, het scheppen van banen 
en het vergroten van het 
concurrentievermogen van de Unie in een 
geglobaliseerde economie;

D. overwegende dat steden, stedelijke 
gemeenten en functionele stedelijke 
gebieden, zoals metropolen, belangrijke 
economische pijlers zijn voor het op gang 
brengen van groei, het verhogen van het 
bbp van de lidstaten, het scheppen van 
banen en het vergroten van het 
concurrentievermogen van de Unie in een 
geglobaliseerde economie;

Or. ro
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Amendement 38
Mónica Silvana González, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de grootste 
ongelijkheden op het gebied van toegang 
tot essentiële middelen als gezondheid, 
onderwijs of digitalisering, zich in 
metropolen voordoen, met name waar het 
kwetsbare personen betreft, zoals 
migranten, personen met een handicap, 
lhbti-personen, mensen van Afrikaanse 
origine, de Roma enz.;

Or. en

Amendement 39
Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat architectonische 
belemmeringen nog steeds een hinderpaal 
vormen voor personen met een handicap;

Or. it

Amendement 40
Mónica Silvana González, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de digitale kloof 
een horizontale en intersectionele kloof 
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betreft die de genderkloof, de 
generatiekloof en de sociale kloof omvat, 
en tijdens de COVID-19-pandemie alleen 
maar groter is geworden;

Or. en

Amendement 41
Mónica Silvana González, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat in een 
groot aantal huizen en 
onderwijsinstellingen sprake is van 
ontoereikende toegang tot geschikte, 
moderne digitale apparatuur;

Or. en

Amendement 42
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat deze gebieden 
verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel 
van het energieverbruik en de uitstoot van 
broeikasgassen in de EU en een sleutelrol 
spelen in de strijd van de Unie tegen 
klimaatverandering;

E. overwegende dat deze gebieden 
verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel 
van het energieverbruik en de uitstoot van 
broeikasgassen in de EU en een sleutelrol 
spelen in de strijd van de Unie tegen 
klimaatverandering; overwegende dat de 
onnodige invoer van buitenlandse 
goederen naar die stedelijke gebieden 
moet worden beperkt en dat het behoud 
van een lokale economie noodzakelijk is 
om de uitstoot van broeikasgassen te 
vermijden;

Or. fr
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Amendement 43
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat deze gebieden 
verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel 
van het energieverbruik en de uitstoot van 
broeikasgassen in de EU en een sleutelrol 
spelen in de strijd van de Unie tegen 
klimaatverandering;

E. overwegende dat deze gebieden 
verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel 
van het energieverbruik en de uitstoot van 
broeikasgassen in de EU en een sleutelrol 
spelen in de strijd van de Unie tegen 
klimaatverandering; overwegende dat in 
het cohesiebeleid een geïntegreerd 
beleidskader is opgenomen dat de 
Europese landen helpt om deze 
uitdagingen het hoofd te bieden, met 
name door middel van milieubescherming 
en duurzame ontwikkeling;

Or. ro

Amendement 44
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de verbindingen 
tussen stad en platteland en vice versa van 
groot belang zijn; overwegende dat 
stedelijke gebieden een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren bij het verhogen 
van de aantrekkelijkheid en ontwikkeling 
van plattelandsgebieden, en toegang 
kunnen bieden tot een aantal diensten ten 
behoeve van omliggende 
plattelandsgebieden; overwegende dat een 
sterkere samenwerking tussen stad en 
platteland onder meer kan leiden tot een 
efficiënter grondgebruik en de planning 
daarvan, een betere dienstverlening 
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(bijvoorbeeld met betrekking tot openbaar 
vervoer en gezondheidszorg), een beter 
beheer van natuurlijke hulpbronnen, en 
de druk kan verlichten op druk bezochte 
steden;

Or. en

Amendement 45
Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat duurzame 
stadsontwikkeling en een stedelijke 
groene infrastructuur voorzien in 
ecosysteemdiensten die van cruciaal 
belang zijn voor het welzijn van de 
burgers en beperking van 
klimaatverandering, de watercirculatie en 
-retentie, betere infiltratie en minder 
vervuiling door natuurlijke processen, de 
regulering van de omgevingstemperatuur, 
alsook om woonwijken aantrekkelijker te 
maken, bewoners meer te laten bewegen 
en hun welzijn te verhogen;

Or. en

Amendement 46
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het openbaar 
vervoer een belangrijke rol speelt bij de 
bestrijding van vervoersarmoede, en dat 
de COVID-19-pandemie grote financiële 
gevolgen heeft gehad voor het openbaar 
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vervoer in de Europese steden als gevolg 
van de afname van het aantal passagiers 
en het invoeren van de nodige sanitaire 
maatregelen;

Or. en

Amendement 47
Alin Mituța, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Katalin Cseh, Irène 
Tolleret

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat een groot aantal 
Europese steden te kampen heeft met een 
ongekende stijging van de energietarieven 
en dat deze stijging het economisch 
herstel na de pandemie in het gedrang 
dreigt te brengen;

Or. en

Amendement 48
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de levenskwaliteit 
in de steden en stedelijke gemeenten als 
topprioriteit geldt bij de bestrijding van 
luchtverontreiniging en geluidshinder;

Or. en

Amendement 49
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, Nora Mebarek
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Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat tegen 2050 twee 
derde van de wereldbevolking in stedelijke 
gebieden zal wonen, goed zal zijn voor de 
consumptie van 75 % van de mondiale 
natuurlijke hulpbronnen, voor 50 % van 
het afval wereldwijd en voor meer dan 
60 % van de broeikasgasemissies, en dat 
het dan ook van cruciaal belang is in 
steden en stedelijke gemeenten een 
circulaire economie tot stand te brengen 
teneinde de congestie terug te dringen, 
afval te kunnen recyclen en de 
duurzaamheid van de economie te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 50
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat de uitdagingen 
als gevolg van de COVID-19-pandemie 
als een kans kunnen worden gezien om 
nieuwe denkwijzen, nieuwe benaderingen 
en een nieuwe dynamiek te ontwikkelen 
(zoals een pop-upinfrastructuur/tijdelijke 
infrastructuur in stedelijke gebieden);

Or. en

Amendement 51
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat zowel bestuur op 
verschillende niveaus als de actieve 
betrokkenheid van stedelijke autoriteiten, 
op basis van coördinerend optreden door 
de EU, de lidstaten en lokale en regionale 
overheden, en in overeenstemming met het 
beginsel van partnerschap zoals vastgelegd 
in de verordening gemeenschappelijke 
bepalingen, van essentieel belang zijn voor 
de uitvoering van alle beleidsmaatregelen 
van de EU;

F. overwegende dat zowel bestuur op 
verschillende niveaus als de actieve 
betrokkenheid van stedelijke autoriteiten, 
op basis van coördinerend optreden door 
de EU, de lidstaten en lokale en regionale 
overheden, en in overeenstemming met het 
beginsel van partnerschap zoals vastgelegd 
in de verordening gemeenschappelijke 
bepalingen, van essentieel belang zijn voor 
de uitvoering van alle beleidsmaatregelen 
van de EU; overwegende dat de stedelijke 
autoriteiten in het kader van EFRO-
financiering voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling, bevoegd zijn voor de 
selectieprocedure voor projecten;

Or. en

Amendement 52
Nora Mebarek, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat zowel bestuur op 
verschillende niveaus als de actieve 
betrokkenheid van stedelijke autoriteiten, 
op basis van coördinerend optreden door 
de EU, de lidstaten en lokale en regionale 
overheden, en in overeenstemming met het 
beginsel van partnerschap zoals vastgelegd 
in de verordening gemeenschappelijke 
bepalingen, van essentieel belang zijn voor 
de uitvoering van alle beleidsmaatregelen 
van de EU;

F. overwegende dat zowel bestuur op 
verschillende niveaus als de actieve 
betrokkenheid van stedelijke autoriteiten, 
op basis van coördinerend optreden door 
de EU, de lidstaten en lokale en regionale 
overheden, en in overeenstemming met het 
beginsel van partnerschap zoals vastgelegd 
in de verordening gemeenschappelijke 
bepalingen, van essentieel belang zijn voor 
de uitvoering van alle beleidsmaatregelen 
van de EU, en in het kader van de 
Conferentie over de toekomst van Europa 
aan de orde moeten worden gesteld;

Or. en
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Amendement 53
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat zowel bestuur op 
verschillende niveaus als de actieve 
betrokkenheid van stedelijke autoriteiten, 
op basis van coördinerend optreden door 
de EU, de lidstaten en lokale en regionale 
overheden, en in overeenstemming met het 
beginsel van partnerschap zoals vastgelegd 
in de verordening gemeenschappelijke 
bepalingen, van essentieel belang zijn voor 
de uitvoering van alle beleidsmaatregelen 
van de EU;

F. overwegende dat zowel bestuur op 
verschillende niveaus als de actieve 
betrokkenheid van stedelijke autoriteiten, 
de lidstaten en lokale en regionale 
overheden, en in overeenstemming met het 
beginsel van partnerschap zoals vastgelegd 
in de verordening gemeenschappelijke 
bepalingen, van essentieel belang zijn voor 
de uitvoering van alle beleidsmaatregelen 
van de EU;

Or. fr

Amendement 54
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat zowel bestuur op 
verschillende niveaus als de actieve 
betrokkenheid van stedelijke autoriteiten, 
op basis van coördinerend optreden door 
de EU, de lidstaten en lokale en regionale 
overheden, en in overeenstemming met het 
beginsel van partnerschap zoals vastgelegd 
in de verordening gemeenschappelijke 
bepalingen, van essentieel belang zijn voor 
de uitvoering van alle beleidsmaatregelen 
van de EU;

F. overwegende dat zowel bestuur op 
verschillende niveaus als de actieve 
betrokkenheid van stedelijke autoriteiten, 
op basis van coördinerend optreden door 
de EU, de lidstaten en lokale en regionale 
overheden, en in overeenstemming met het 
beginsel van partnerschap zoals vastgelegd 
in de verordening gemeenschappelijke 
bepalingen, van essentieel belang zijn voor 
het ontwerp en de uitvoering van alle EU-
programma’s;

Or. en

Amendement 55
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Martina Michels

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de speculatieve 
verwerving van onroerend goed en grond 
een belangrijke rol speelt bij de 
aanhoudende stijging van de 
huizenprijzen; overwegende dat met name 
in steden en (voor)stedelijke gebieden 
sprake is van een sterke en aanhoudende 
stijging van de huizenprijzen en 
marktconforme huurprijzen als gevolg 
van gentrificatie, de ontwikkeling van 
toerisme, en de financialisering van de 
woningmarkt;

Or. en

Amendement 56
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de wereldwijde 
stedelijke bevolking tegen 2050 naar 
verwachting met drie miljard mensen zal 
zijn toegenomen, als gevolg waarvan 
steden behoefte zullen hebben aan 
grootschalige stedenbouwkundige 
projecten die ervoor moten zorgen dat de 
uitstoot van broeikasgassen wordt 
verminderd en de opwarming van de 
aarde wordt beperkt;

Or. en

Amendement 57
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe
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Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de stedelijke 
innovatieve acties in het kader van het 
EFRO kansen bieden om nieuwe 
oplossingen en benaderingen uit te testen, 
onder meer met het oog op de 
ondersteuning van stedelijke gebieden in 
het tijdperk na COVID-19;

Or. en

Amendement 58
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat de pandemie 
genderspecifieke gevolgen heeft waarmee 
steden rekening moeten houden en dat 
door quarantaines en voorschriften 
inzake social distancing vrouwen meer 
risico lopen op gendergerelateerd geweld, 
terwijl de toegang van vrouwen tot 
ondersteunende netwerken, 
maatschappelijke dienstverlening en 
voorzieningen voor seksuele en 
reproductieve gezondheid is afgenomen;

Or. en

Amendement 59
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat het 
banenverlies naar verwachting in steden 
hoger is dan elders, en met name 
laaggeschoolden, zelfstandigen en 
migrerende arbeiders zwaar treft, alsmede 
mensen met onzekere contracten en 
mensen die werkzaam zijn in de informele 
economie; overwegende dat jongeren 
waarvan de onderwijs- en 
opleidingstrajecten zijn onderbroken het 
hoogste risico op werkloosheid lopen, en 
dat veel jongeren geen stage- of 
leerlingplaatsen kunnen vinden die zij 
nodig hebben om hun studie af te ronden;

Or. en

Amendement 60
Katalin Cseh, Ondřej Knotek, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana 
Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderkent de sociale, economische, 
territoriale, culturele en historische 
diversiteit van stedelijke gebieden in de 
Unie;

1. onderkent de sociale, economische, 
territoriale, culturele en historische 
diversiteit van stedelijke gebieden in de 
Unie, en vraagt aandacht voor 
uitdagingen als segregatie en armoede;

Or. en

Amendement 61
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderkent de sociale, economische, 1. onderkent het belang van de 
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territoriale, culturele en historische 
diversiteit van stedelijke gebieden in de 
Unie;

sociale, economische, territoriale, erfgoed-, 
culturele en historische diversiteit van 
stedelijke gebieden in de Unie;

Or. pt

Amendement 62
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat er nieuwe 
benaderingen en oplossingen moeten 
worden ontwikkeld voor het herstel en de 
versterking van stadscentra die te kampen 
hebben met bedrijfssluitingen, de sluiting 
van culturele locaties en oplopende 
vacatures, minder aantrekkelijk zijn 
geworden, en waar tijdens en na de 
pandemie sprake is en zal zijn van een 
toegenomen onlinehandel;

Or. en

Amendement 63
Veronika Vrecionová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. erkent de cruciale en unieke rol 
die lokale en regionale overheden 
vervullen bij het aanpakken van kwesties 
in verband met de COVID-19-pandemie, 
met ondersteuning van de Europese Unie;

Or. en
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Amendement 64
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat een te grote 
bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden reeds tot onaangename 
gevolgen heeft geleid, zoals congestie, het 
almaar schaarser worden van betaalbare 
huisvesting, vervuiling, achteruitgang van 
de levenskwaliteit, stedelijke expansie en 
een aanzienlijk risico op armoede en 
sociale uitsluiting voor bepaalde 
bevolkingsgroepen;

2. wijst erop dat een te grote 
bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden reeds tot onaangename 
gevolgen heeft geleid, zoals congestie, het 
almaar schaarser worden van betaalbare 
huisvesting, vervuiling, achteruitgang van 
de levenskwaliteit, stedelijke expansie en 
een aanzienlijk risico op armoede en 
sociale uitsluiting voor bepaalde 
bevolkingsgroepen; pleit voor meer steun 
voor het openbaar vervoer en de toegang 
ertoe en voor meer fietspaden en 
voetgangerszones, met het oog op het 
vergroten en herstellen van de 
aantrekkelijkheid van stadscentra en het 
aantrekken van potentiële klanten 
teneinde de verzwakte detailhandel na de 
pandemie te steunen en de lokale waarde 
te stimuleren;

Or. en

Amendement 65
Andrey Novakov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat een te grote 
bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden reeds tot onaangename 
gevolgen heeft geleid, zoals congestie, het 
almaar schaarser worden van betaalbare 
huisvesting, vervuiling, achteruitgang van 
de levenskwaliteit, stedelijke expansie en 
een aanzienlijk risico op armoede en 
sociale uitsluiting voor bepaalde 

2. wijst erop dat een te grote 
bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden reeds tot onaangename 
gevolgen heeft geleid, zoals congestie, het 
almaar schaarser worden van betaalbare 
huisvesting, vervuiling, achteruitgang van 
de levenskwaliteit, stedelijke expansie en 
een aanzienlijk risico op armoede en 
sociale uitsluiting voor bepaalde 
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bevolkingsgroepen; bevolkingsgroepen; pleit derhalve voor 
een versnelling van investeringen in 
duurzaam openbaar vervoer, in de 
infrastructuur voor voetgangers en 
fietsers en voor de veiligheid van 
weggebruikers, met name weggebruikers 
met verminderde mobiliteit en andere 
beperkingen;

Or. en

Amendement 66
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat een te grote 
bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden reeds tot onaangename 
gevolgen heeft geleid, zoals congestie, het 
almaar schaarser worden van betaalbare 
huisvesting, vervuiling, achteruitgang van 
de levenskwaliteit, stedelijke expansie en 
een aanzienlijk risico op armoede en 
sociale uitsluiting voor bepaalde 
bevolkingsgroepen;

2. wijst erop dat een te grote 
bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden reeds tot onaangename 
gevolgen heeft geleid, zoals congestie, het 
almaar schaarser worden van betaalbare 
huisvesting, vervuiling, achteruitgang van 
de levenskwaliteit, stedelijke expansie die 
landschappen hertekent en de 
biodiversiteit wijzigt, en een aanzienlijk 
risico op armoede en sociale uitsluiting 
voor bepaalde bevolkingsgroepen;

Or. ro

Amendement 67
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat een te grote 
bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden reeds tot onaangename 
gevolgen heeft geleid, zoals congestie, het 

2. wijst erop dat een te grote 
concentratie van bevolkingsgroepen, 
waaronder immigranten, in bepaalde 
stedelijke gebieden reeds tot onaangename 
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almaar schaarser worden van betaalbare 
huisvesting, vervuiling, achteruitgang van 
de levenskwaliteit, stedelijke expansie en 
een aanzienlijk risico op armoede en 
sociale uitsluiting voor bepaalde 
bevolkingsgroepen;

gevolgen heeft geleid, zoals congestie, het 
almaar schaarser worden van betaalbare 
huisvesting, vervuiling, achteruitgang van 
de levenskwaliteit, onveiligheid, stedelijke 
expansie en een aanzienlijk risico op 
armoede en sociale uitsluiting voor 
bepaalde bevolkingsgroepen;

Or. fr

Amendement 68
Veronika Vrecionová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat een te grote 
bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden reeds tot onaangename 
gevolgen heeft geleid, zoals congestie, het 
almaar schaarser worden van betaalbare 
huisvesting, vervuiling, achteruitgang van 
de levenskwaliteit, stedelijke expansie en 
een aanzienlijk risico op armoede en 
sociale uitsluiting voor bepaalde 
bevolkingsgroepen;

2. wijst erop dat een te grote 
bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden reeds tot onaangename 
gevolgen heeft geleid, zoals congestie, het 
almaar schaarser worden van betaalbare 
huisvesting, vervuiling, achteruitgang van 
de levenskwaliteit, stedelijke expansie, 
grote veiligheidsproblemen en een 
aanzienlijk risico op armoede en sociale 
uitsluiting voor bepaalde 
bevolkingsgroepen;

Or. en

Amendement 69
Katalin Cseh, Ondřej Knotek, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat een te grote 
bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden reeds tot onaangename 
gevolgen heeft geleid, zoals congestie, het 
almaar schaarser worden van betaalbare 

2. wijst erop dat de 
bevolkingsdichtheid in steden weliswaar 
een groot aantal voordelen biedt met 
betrekking tot duurzaam wonen, maar dat 
de hoge bevolkingsconcentratie in 
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huisvesting, vervuiling, achteruitgang van 
de levenskwaliteit, stedelijke expansie en 
een aanzienlijk risico op armoede en 
sociale uitsluiting voor bepaalde 
bevolkingsgroepen;

bepaalde stedelijke gebieden mogelijk ook 
tot onaangename gevolgen leidt met 
betrekking tot de betaalbaarheid van 
huisvesting, de mate van vervuiling, de 
levenskwaliteit, en het risico op armoede 
en sociale uitsluiting voor bepaalde 
bevolkingsgroepen;

Or. en

Amendement 70
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat een te grote 
bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden reeds tot onaangename 
gevolgen heeft geleid, zoals congestie, het 
almaar schaarser worden van betaalbare 
huisvesting, vervuiling, achteruitgang van 
de levenskwaliteit, stedelijke expansie en 
een aanzienlijk risico op armoede en 
sociale uitsluiting voor bepaalde 
bevolkingsgroepen;

2. wijst erop dat een te grote 
bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden reeds tot onaangename 
gevolgen heeft geleid, zoals congestie, het 
almaar schaarser worden van betaalbare 
huisvesting, vervuiling, achteruitgang van 
de levenskwaliteit, stedelijke expansie en 
een aanzienlijk risico op discriminatie, 
armoede en sociale uitsluiting voor 
bepaalde bevolkingsgroepen;

Or. ro

Amendement 71
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat een te grote 
bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden reeds tot onaangename 
gevolgen heeft geleid, zoals congestie, het 
almaar schaarser worden van betaalbare 
huisvesting, vervuiling, achteruitgang van 

2. wijst erop dat een te grote 
bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden reeds tot onaangename 
gevolgen heeft geleid, zoals congestie, het 
almaar schaarser worden van betaalbare 
huisvesting, vervuiling, achteruitgang van 
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de levenskwaliteit, stedelijke expansie en 
een aanzienlijk risico op armoede en 
sociale uitsluiting voor bepaalde 
bevolkingsgroepen;

de levenskwaliteit, stedelijke expansie, 
ongelijkheid en een aanzienlijk risico op 
armoede en sociale uitsluiting voor 
bepaalde bevolkingsgroepen;

Or. en

Amendement 72
Mónica Silvana González, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat een te grote 
bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden reeds tot onaangename 
gevolgen heeft geleid, zoals congestie, het 
almaar schaarser worden van betaalbare 
huisvesting, vervuiling, achteruitgang van 
de levenskwaliteit, stedelijke expansie en 
een aanzienlijk risico op armoede en 
sociale uitsluiting voor bepaalde 
bevolkingsgroepen;

2. wijst erop dat een te grote 
bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden reeds tot onaangename 
gevolgen heeft geleid, zoals 
verkeerscongestie, het almaar schaarser 
worden van betaalbare huisvesting, 
vervuiling, achteruitgang van de 
levenskwaliteit, stedelijke expansie en een 
aanzienlijk risico op armoede en sociale 
uitsluiting voor bepaalde 
bevolkingsgroepen;

Or. en

Amendement 73
Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. dringt aan op een herziening van 
de richtsnoeren van de Commissie voor de 
ontwikkeling en uitvoering van plannen 
voor duurzame stedelijke mobiliteit; pleit 
ervoor dat die plannen gericht moeten zijn 
op het bevorderen van multimodaliteit en 
het verhelpen van een aantal 
neveneffecten die het gevolg zijn van de te 
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grote bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden, zoals congestie en 
stijgende vervoerskosten, bijvoorbeeld 
door middel van evenwichtige sociaal-
economische maatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat geen sprake is van 
discriminatie van EU-burgers;

Or. en

Amendement 74
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. merkt op dat economische migratie 
direct invloed heeft op het inclusieve 
karakter van steden, hetgeen 
beleidsmaatregelen op maat vergt; wijst 
op het potentieel van het EU-actieplan 
voor integratie en inclusie 2021-2027 voor 
de totstandbrenging van inclusieve, 
hechte samenlevingen; merkt tevens op 
dat vanuit de gemeenschap aangestuurde 
lokale ontwikkelingsstrategieën een 
essentieel instrument vormen om banen te 
scheppen en diensten op stedelijk niveau 
toegankelijker te maken;

Or. en

Amendement 75
Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat de COVID-19-
pandemie de trend van ontvolking heeft 
versterkt in onderontwikkelde stedelijke 
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gebieden die vaak over onvoldoende 
inkomsten beschikken om hun burgers 
van hoogwaardige essentiële openbare 
diensten te voorzien; verzoekt de 
Commissie aanbevelingen te verstrekken 
en de lidstaten aan te sporen beste 
praktijken met betrekking tot 
administratieve territoriale indeling en 
hervormingen uit te wisselen;

Or. en

Amendement 76
Veronika Vrecionová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten om de inclusie 
te bevorderen van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, zoals personen met een 
handicap, meer geïsoleerde ouderen, 
daklozen en etnische minderheden, 
waaronder de Roma; dringt erop aan om 
op lokaal niveau tegemoet te komen aan 
financieringsbehoeften, met inbegrip van 
de noden van stedelijke gebieden, zodat 
deze gemarginaliseerde gemeenschappen 
op duurzame wijze worden ondersteund; 
herinnert eraan dat voldoende nationale 
middelen van cruciaal belang zijn voor de 
succesvolle uitvoering van 
beleidsmaatregelen die worden 
voorgesteld in het strategisch EU-kader 
voor gelijkheid, integratie en participatie 
van de Roma;

3. verzoekt de lidstaten om actieve 
inclusie en op bijstand gerichte 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 
personen met een handicap, ouderen en 
daklozen te bevorderen, en het 
integratieproces van etnische minderheden 
aan te moedigen; dringt erop aan om op 
lokaal niveau tegemoet te komen aan 
financieringsbehoeften, met inbegrip van 
de noden van stedelijke gebieden;

Or. en

Amendement 77
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten om de inclusie 
te bevorderen van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, zoals personen met een 
handicap, meer geïsoleerde ouderen, 
daklozen en etnische minderheden, 
waaronder de Roma; dringt erop aan om 
op lokaal niveau tegemoet te komen aan 
financieringsbehoeften, met inbegrip van 
de noden van stedelijke gebieden, zodat 
deze gemarginaliseerde gemeenschappen 
op duurzame wijze worden ondersteund; 
herinnert eraan dat voldoende nationale 
middelen van cruciaal belang zijn voor de 
succesvolle uitvoering van 
beleidsmaatregelen die worden 
voorgesteld in het strategisch EU-kader 
voor gelijkheid, integratie en participatie 
van de Roma;

3. verzoekt de lidstaten om de inclusie 
te bevorderen van de armste 
bevolkingsgroepen en de middenklasse, 
zoals gezinnen, personen met een 
handicap, meer geïsoleerde ouderen en 
daklozen; dringt erop aan om op lokaal 
niveau tegemoet te komen aan 
financieringsbehoeften, met inbegrip van 
de noden van stedelijke gebieden, zodat het 
behoud van de levensstandaard van de 
armste bevolkingsgroepen op duurzame 
wijze wordt ondersteund;

Or. fr

Amendement 78
Mónica Silvana González, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten om de inclusie 
te bevorderen van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, zoals personen met een 
handicap, meer geïsoleerde ouderen, 
daklozen en etnische minderheden, 
waaronder de Roma; dringt erop aan om op 
lokaal niveau tegemoet te komen aan 
financieringsbehoeften, met inbegrip van 
de noden van stedelijke gebieden, zodat 
deze gemarginaliseerde gemeenschappen 
op duurzame wijze worden ondersteund; 
herinnert eraan dat voldoende nationale 
middelen van cruciaal belang zijn voor de 
succesvolle uitvoering van 

3. verzoekt de lidstaten om 
maatregelen in de vorm van positieve 
acties in te zetten teneinde de inclusie te 
bevorderen van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, zoals personen met een 
handicap, meer geïsoleerde ouderen, 
daklozen en etnische minderheden, 
waaronder de Roma; dringt erop aan om op 
lokaal, regionaal en Europees niveau 
tegemoet te komen aan 
financieringsbehoeften, met inbegrip van 
de noden van stedelijke gebieden, met 
name metropolen, zodat deze 
gemarginaliseerde gemeenschappen op 
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beleidsmaatregelen die worden voorgesteld 
in het strategisch EU-kader voor 
gelijkheid, integratie en participatie van de 
Roma;

duurzame wijze worden ondersteund; 
herinnert eraan dat voldoende nationale 
middelen en structuurfondsen van cruciaal 
belang zijn voor de succesvolle uitvoering 
van beleidsmaatregelen die worden 
voorgesteld in het strategisch EU-kader 
voor gelijkheid, integratie en participatie 
van de Roma;

Or. en

Amendement 79
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten om de inclusie 
te bevorderen van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, zoals personen met een 
handicap, meer geïsoleerde ouderen, 
daklozen en etnische minderheden, 
waaronder de Roma; dringt erop aan om op 
lokaal niveau tegemoet te komen aan 
financieringsbehoeften, met inbegrip van 
de noden van stedelijke gebieden, zodat 
deze gemarginaliseerde gemeenschappen 
op duurzame wijze worden ondersteund; 
herinnert eraan dat voldoende nationale 
middelen van cruciaal belang zijn voor de 
succesvolle uitvoering van 
beleidsmaatregelen die worden voorgesteld 
in het strategisch EU-kader voor 
gelijkheid, integratie en participatie van de 
Roma;

3. verzoekt de lidstaten om de inclusie 
te bevorderen van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, zoals personen met een 
handicap, meer geïsoleerde ouderen, 
daklozen en etnische minderheden, 
waaronder de Roma; dringt erop aan om op 
lokaal niveau tegemoet te komen aan 
financieringsbehoeften, met inbegrip van 
de noden van stedelijke gebieden, zodat 
deze gemarginaliseerde gemeenschappen 
op duurzame wijze worden ondersteund; 
herinnert eraan dat voldoende nationale 
middelen van cruciaal belang zijn voor de 
succesvolle uitvoering van 
beleidsmaatregelen die worden voorgesteld 
in het strategisch EU-kader voor 
gelijkheid, integratie en participatie van de 
Roma; wijst op de rol van stedelijke 
autoriteiten bij het waarborgen dat deze 
maatregelen tegemoetkomen aan de 
daadwerkelijke behoeften van de 
Romagemeenschappen;

Or. en

Amendement 80
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Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten om de inclusie 
te bevorderen van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, zoals personen met een 
handicap, meer geïsoleerde ouderen, 
daklozen en etnische minderheden, 
waaronder de Roma; dringt erop aan om op 
lokaal niveau tegemoet te komen aan 
financieringsbehoeften, met inbegrip van 
de noden van stedelijke gebieden, zodat 
deze gemarginaliseerde gemeenschappen 
op duurzame wijze worden ondersteund; 
herinnert eraan dat voldoende nationale 
middelen van cruciaal belang zijn voor de 
succesvolle uitvoering van 
beleidsmaatregelen die worden voorgesteld 
in het strategisch EU-kader voor 
gelijkheid, integratie en participatie van de 
Roma;

3. verzoekt de lidstaten om de inclusie 
te bevorderen van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, zoals personen met een 
handicap, meer geïsoleerde ouderen, 
daklozen en etnische minderheden, 
waaronder de Roma; dringt erop aan om op 
lokaal niveau tegemoet te komen aan 
financieringsbehoeften, met inbegrip van 
de noden van stedelijke gebieden, zodat 
deze gemarginaliseerde gemeenschappen 
op duurzame wijze worden ondersteund; 
herinnert eraan dat voldoende nationale 
middelen van cruciaal belang zijn voor de 
succesvolle uitvoering van 
beleidsmaatregelen die worden voorgesteld 
in het strategisch EU-kader voor 
gelijkheid, integratie en participatie van de 
Roma; is van mening dat meer 
aanhoudende inspanningen nodig zijn om 
allerlei vormen van discriminatie en 
ongelijkheid te bestrijden;

Or. ro

Amendement 81
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten om de inclusie 
te bevorderen van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, zoals personen met een 
handicap, meer geïsoleerde ouderen, 
daklozen en etnische minderheden, 
waaronder de Roma; dringt erop aan om op 
lokaal niveau tegemoet te komen aan 
financieringsbehoeften, met inbegrip van 

3. verzoekt de lidstaten om de inclusie 
te bevorderen van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, zoals personen met een 
handicap, meer geïsoleerde ouderen, 
daklozen en etnische minderheden, 
waaronder de Roma; dringt erop aan om op 
lokaal niveau tegemoet te komen aan 
financieringsbehoeften, met inbegrip van 
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de noden van stedelijke gebieden, zodat 
deze gemarginaliseerde gemeenschappen 
op duurzame wijze worden ondersteund; 
herinnert eraan dat voldoende nationale 
middelen van cruciaal belang zijn voor de 
succesvolle uitvoering van 
beleidsmaatregelen die worden voorgesteld 
in het strategisch EU-kader voor 
gelijkheid, integratie en participatie van de 
Roma;

de noden van stedelijke gebieden, 
functionele stedelijke gebieden en 
metropolen, zodat deze gemarginaliseerde 
gemeenschappen op duurzame wijze 
worden ondersteund; herinnert eraan dat 
voldoende nationale middelen van cruciaal 
belang zijn voor de succesvolle uitvoering 
van beleidsmaatregelen die worden 
voorgesteld in het strategisch EU-kader 
voor gelijkheid, integratie en participatie 
van de Roma;

Or. ro

Amendement 82
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten om de inclusie 
te bevorderen van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, zoals personen met een 
handicap, meer geïsoleerde ouderen, 
daklozen en etnische minderheden, 
waaronder de Roma; dringt erop aan om op 
lokaal niveau tegemoet te komen aan 
financieringsbehoeften, met inbegrip van 
de noden van stedelijke gebieden, zodat 
deze gemarginaliseerde gemeenschappen 
op duurzame wijze worden ondersteund; 
herinnert eraan dat voldoende nationale 
middelen van cruciaal belang zijn voor de 
succesvolle uitvoering van 
beleidsmaatregelen die worden voorgesteld 
in het strategisch EU-kader voor 
gelijkheid, integratie en participatie van de 
Roma;

3. verzoekt de lidstaten om de inclusie 
te bevorderen van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, zoals personen met een 
handicap, meer geïsoleerde ouderen, 
daklozen, migranten en vluchtelingen en 
etnische minderheden, waaronder de 
Roma; dringt erop aan om op lokaal niveau 
tegemoet te komen aan 
financieringsbehoeften, met inbegrip van 
de noden van stedelijke gebieden, zodat 
deze gemarginaliseerde gemeenschappen 
op duurzame wijze worden ondersteund; 
herinnert eraan dat voldoende nationale 
middelen van cruciaal belang zijn voor de 
succesvolle uitvoering van 
beleidsmaatregelen die worden voorgesteld 
in het strategisch EU-kader voor 
gelijkheid, integratie en participatie van de 
Roma;

Or. en

Amendement 83
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Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat voor personen met 
een handicap de toegankelijkheid van 
steden van essentieel belang is om hun 
recht op mobiliteit, studie en werk ten 
volle te kunnen uitoefenen; verzoekt de 
Commissie volledige inclusie te 
bevorderen en een minimaal aandeel van 
de voor stedelijke ontwikkeling 
vrijgemaakte middelen te gebruiken om 
steden volledig toegankelijk te maken voor 
personen met een handicap;

Or. it

Amendement 84
Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat het voor het herstel 
van stedelijke economieën waarbij 
niemand achter wordt gelaten, nodig is 
dat investeringen en hervormingen leiden 
tot stabiele en hoogwaardige banen, een 
sterkere openbare infrastructuur en 
diensten, een gerichtere sociale dialoog en 
steun voor de inclusie en integratie van 
kansarme groepen, bijvoorbeeld door het 
versterken van de 
socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 85
Veronika Vrecionová
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. pleit voor de bevordering van 
actief beleid waarbij gezinnen, met name 
jongeren en kinderen, een centrale plaats 
krijgen binnen het economische, sociale 
en culturele leven in stedelijke gebieden;

Or. en

Amendement 86
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zorg te dragen voor gelijke 
toegang voor eenieder tot fatsoenlijke 
huisvesting en te streven naar beëindiging 
van het verschijnsel dakloosheid tegen 
2030;

Or. en

Amendement 87
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de sociaal-economische 
uitdagingen waarvoor stedelijke centra 
met grote migranten- en 
vluchtelingenpopulaties zich geplaatst 
zien; brengt in herinnering dat steden een 
sleutelrol spelen bij het opbouwen van 

Schrappen
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inclusieve en gastvrije gemeenschappen, 
waarbij niemand achter wordt gelaten;

Or. fr

Amendement 88
Veronika Vrecionová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de sociaal-economische 
uitdagingen waarvoor stedelijke centra met 
grote migranten- en 
vluchtelingenpopulaties zich geplaatst zien; 
brengt in herinnering dat steden een 
sleutelrol spelen bij het opbouwen van 
inclusieve en gastvrije gemeenschappen, 
waarbij niemand achter wordt gelaten;

4. wijst op de sociaal-economische 
uitdagingen waarvoor stedelijke centra met 
grote migranten- en 
vluchtelingenpopulaties zich geplaatst zien;

Or. en

Amendement 89
Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de sociaal-economische 
uitdagingen waarvoor stedelijke centra met 
grote migranten- en 
vluchtelingenpopulaties zich geplaatst zien; 
brengt in herinnering dat steden een 
sleutelrol spelen bij het opbouwen van 
inclusieve en gastvrije gemeenschappen, 
waarbij niemand achter wordt gelaten;

4. wijst op de sociaal-economische 
uitdagingen waarvoor stedelijke centra, 
met name metropolen, met grote 
migranten- en vluchtelingenpopulaties en 
andere kwetsbare gemeenschappen zich 
geplaatst zien; brengt in herinnering dat 
steden een sleutelrol spelen bij het 
opbouwen van inclusieve, toegankelijke en 
gastvrije gemeenschappen, waarbij 
niemand achter wordt gelaten;

Or. en
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Amendement 90
Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt de essentiële rol van 
onderwijs en cultuur in de stedelijke 
gebieden met het oog op een effectieve 
integratie van de zwakste 
bevolkingsgroepen; wijst erop dat dankzij 
het Erasmus-programma de Unie in de 
loop der jaren bekender is geworden bij de 
jonge generaties; is van mening dat 
maatregelen om dienstverlening aan 
studenten te bevorderen, zowel wat betreft 
toegankelijkheid tot opleidingen als 
mobiliteit, moeten worden ondersteund;

Or. it

Amendement 91
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie een nieuw 
EU-armoedebestrijdingskader te 
ontwikkelen voor het ondersteunen van 
geïntegreerde stedelijke strategieën inzake 
armoedebestrijding; benadrukt de rol van 
stedelijke autoriteiten bij het coördineren 
van het ontwerp, de uitvoering en het 
monitoren van strategieën, alsmede bij het 
specifiek toesnijden van programma’s op 
de meest achtergestelde wijken;

Or. en
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Amendement 92
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. herinnert eraan dat kinderen in 
achtergestelde wijken vaak aan 
verschillende risicofactoren worden 
blootgesteld, zoals slechte huisvesting, het 
risico van discriminatie, geweld en 
ongelijke toegang tot diensten als 
kinderopvang, gezondheidszorg en 
onderwijs; verzoekt de lidstaten hun steun 
te verlenen aan lokale 
kindergarantieregelingen teneinde de 
specifieke stedelijke uitdagingen met 
betrekking tot kinderarmoede aan te 
kunnen pakken;

Or. en

Amendement 93
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. benadrukt dat het van 
belang is een EU-kader tot stand te 
brengen ter ondersteuning van lokale en 
nationale strategieën voor het bestrijden 
van dakloosheid, door een geïntegreerde 
benadering te stimuleren waarin bijstand 
voor huisvesting, sociale dienstverlening, 
gezondheidszorg en actieve inclusieve 
samen worden gebracht;

Or. en

Amendement 94
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Veronika Vrecionová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op de rol die steden vervullen 
bij het nastreven van gendergelijkheid; 
onderstreept dat met de maatregel ter 
overbrugging van de genderkloof in het 
kader van het cohesiebeleid een 
intersectionele aanpak wordt gehanteerd, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met 
leeftijd, ras en handicaps; wijst er 
bovendien op dat de begunstigden van het 
cohesiebeleid geen discriminerend beleid 
mogen invoeren, al helemaal niet gericht 
tegen minderheden, zoals de lhbti-
gemeenschap;

Schrappen

Or. en

Amendement 95
Irène Tolleret, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Alin Mituța, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op de rol die steden vervullen 
bij het nastreven van gendergelijkheid; 
onderstreept dat met de maatregel ter 
overbrugging van de genderkloof in het 
kader van het cohesiebeleid een 
intersectionele aanpak wordt gehanteerd, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met 
leeftijd, ras en handicaps; wijst er 
bovendien op dat de begunstigden van het 
cohesiebeleid geen discriminerend beleid 
mogen invoeren, al helemaal niet gericht 
tegen minderheden, zoals de lhbti-
gemeenschap;

5. wijst op de rol die steden vervullen 
bij het nastreven van gendergelijkheid en 
herinnert eraan dat bij de voorbereiding, 
de uitvoering, het monitoren en de 
evaluatie van alle in het kader van het 
cohesiebeleid genomen maatregelen, het 
begrip gendergelijkheid als horizontaal 
beginsel moet worden gehanteerd; 
onderstreept dat met de maatregel ter 
overbrugging van de genderkloof in het 
kader van het cohesiebeleid een 
intersectionele aanpak wordt gehanteerd, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met 
leeftijd, ras en handicaps; wijst er 
bovendien op dat de begunstigden van het 
cohesiebeleid geen discriminerend beleid 
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mogen invoeren, al helemaal niet gericht 
tegen minderheden, zoals de lhbti-
gemeenschap;

Or. en

Amendement 96
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op de rol die steden vervullen 
bij het nastreven van gendergelijkheid; 
onderstreept dat met de maatregel ter 
overbrugging van de genderkloof in het 
kader van het cohesiebeleid een 
intersectionele aanpak wordt gehanteerd, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met 
leeftijd, ras en handicaps; wijst er 
bovendien op dat de begunstigden van het 
cohesiebeleid geen discriminerend beleid 
mogen invoeren, al helemaal niet gericht 
tegen minderheden, zoals de lhbti-
gemeenschap;

5. wijst op de rol die steden vervullen 
bij het toenemend geweld tegen vrouwen; 
onderstreept dat met de maatregel ter 
overbrugging van de genderkloof in de 
eerste plaats moet worden beoogd het 
dagelijks leven van vrouwen veiliger te 
maken, zowel in fysiek als in cultureel en 
sociaal opzicht;

Or. fr

Amendement 97
Mónica Silvana González, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op de rol die steden vervullen 
bij het nastreven van gendergelijkheid; 
onderstreept dat met de maatregel ter 
overbrugging van de genderkloof in het 
kader van het cohesiebeleid een 
intersectionele aanpak wordt gehanteerd, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met 

5. wijst op de rol die steden vervullen 
bij het nastreven van gendergelijkheid; is 
ingenomen met het feit dat in het 
cohesiebeleid voor de periode 2021-2027 
(artikel 6 bis van de GB-verordening) 
wordt gestreefd naar het overbruggen van 
de genderkloof en dat bij de 
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leeftijd, ras en handicaps; wijst er 
bovendien op dat de begunstigden van het 
cohesiebeleid geen discriminerend beleid 
mogen invoeren, al helemaal niet gericht 
tegen minderheden, zoals de lhbti-
gemeenschap;

voorbereiding, de uitvoering, het 
monitoren en de evaluatie van de 
cohesiebeleidsprogramma’s wordt 
gestreefd naar gelijke kansen voor 
iedereen, zonder discriminatie op grond 
van gender, ras of etnische afkomst – 
zoals de Roma – godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
gerichtheid, en in ieder geval zonder 
discriminatie gericht tegen minderheden, 
zoals de lhbti-gemeenschap;

Or. en

Amendement 98
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op de rol die steden vervullen 
bij het nastreven van gendergelijkheid; 
onderstreept dat met de maatregel ter 
overbrugging van de genderkloof in het 
kader van het cohesiebeleid een 
intersectionele aanpak wordt gehanteerd, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met 
leeftijd, ras en handicaps; wijst er 
bovendien op dat de begunstigden van het 
cohesiebeleid geen discriminerend beleid 
mogen invoeren, al helemaal niet gericht 
tegen minderheden, zoals de lhbti-
gemeenschap;

5. wijst op de rol die steden vervullen 
bij het nastreven van gendergelijkheid; 
onderstreept dat met de maatregel ter 
overbrugging van de genderkloof in het 
kader van het cohesiebeleid een 
intersectionele aanpak wordt gehanteerd, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met 
leeftijd, ras en handicaps; wijst er 
bovendien op dat de begunstigden van het 
cohesiebeleid geen discriminerend beleid 
mogen invoeren, al helemaal niet gericht 
tegen minderheden van welke aard dan 
ook;

Or. ro

Amendement 99
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat vrouwen niet alleen 
kwetsbaarder zijn voor bovengenoemde 
gezondheidsrisico’s, maar ook voor de 
economische risico’s die gepaard gaan 
met de COVID-19-pandemie; erkent dat 
het voor het herstel van de stedelijke 
economieën van essentieel belang is dat 
vrouwen in de formele en informele sector 
na de pandemie worden ondersteund; 
raadt ten zeerste aan dat stedelijke 
bestuursorganen voorzien in ruimten 
waarbinnen vrouwen en meisjes 
betrokken kunnen worden bij de reactie- 
en herstelmaatregelen naar aanleiding 
van de COVID-19-pandemie door middel 
van vrouwenorganisaties en andere 
partners in de gemeenschap;

Or. en

Amendement 100
Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept dat het cohesiebeleid 
moet bijdragen tot de betere integratie van 
vrouwen in de beleidsplanning op het 
gebied van regionale en stedelijke 
ontwikkeling voor het ontwikkelen van 
genderinclusieve steden en 
gemeenschappen in het tijdperk na 
COVID-19;

Or. en

Amendement 101
Veronika Vrecionová

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. vestigt de aandacht op de 
wijdverspreide gendergegevenskloof op 
het gebied van cohesiebeleid en stedelijke 
plannen en roept de lidstaten op 
gegevensverzamelingsmethoden in te 
voeren die gebruikmaken van naar gender 
uitgesplitste gegevens;

Schrappen

Or. en

Amendement 102
Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. vestigt de aandacht op de 
wijdverspreide gendergegevenskloof op 
het gebied van cohesiebeleid en stedelijke 
plannen en roept de lidstaten op 
gegevensverzamelingsmethoden in te 
voeren die gebruikmaken van naar gender 
uitgesplitste gegevens;

Schrappen

Or. en

Amendement 103
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. vestigt de aandacht op de 
wijdverspreide gendergegevenskloof op het 
gebied van cohesiebeleid en stedelijke 
plannen en roept de lidstaten op 
gegevensverzamelingsmethoden in te 

6. vestigt de aandacht op de 
wijdverspreide gendergegevenskloof op het 
gebied van cohesiebeleid en stedelijke 
plannen en roept de lidstaten op 
gegevensverzamelingsmethoden in te 
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voeren die gebruikmaken van naar gender 
uitgesplitste gegevens;

voeren die gebruikmaken van naar gender 
uitgesplitste gegevens; wijst erop dat 
genderblindheid bij gegevensverzameling 
en -monitoring nadelig kan uitpakken 
voor empirisch onderbouwde 
beleidsreacties en voor de verwezenlijking 
door steden van de VN-
duurzameontwikkelingsdoelstellingen; 
merkt op dat met naar gender uitgesplitste 
gegevens in kaart kan worden gebracht 
welke groepen vrouwen het kwetsbaarst 
zijn en hoe de risico’s met betrekking tot 
hun gezondheid en welzijn kunnen 
worden beperkt;

Or. en

Amendement 104
Irène Tolleret, Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. vestigt de aandacht op de 
wijdverspreide gendergegevenskloof op het 
gebied van cohesiebeleid en stedelijke 
plannen en roept de lidstaten op 
gegevensverzamelingsmethoden in te 
voeren die gebruikmaken van naar gender 
uitgesplitste gegevens;

6. vestigt de aandacht op de 
wijdverspreide gendergegevenskloof op het 
gebied van cohesiebeleid en stedelijke 
plannen en roept de lidstaten op 
gegevensverzamelingsmethoden in te 
voeren die gebruikmaken van naar gender 
uitgesplitste gegevens, en bij het beheer 
van de cohesiefondsen zowel vooraf als 
achteraf een gendereffectbeoordeling uit 
te voeren;

Or. en

Amendement 105
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. vestigt de aandacht op de 
wijdverspreide gendergegevenskloof op het 
gebied van cohesiebeleid en stedelijke 
plannen en roept de lidstaten op 
gegevensverzamelingsmethoden in te 
voeren die gebruikmaken van naar gender 
uitgesplitste gegevens;

6. vestigt de aandacht op de 
wijdverspreide gendergegevenskloof op het 
gebied van cohesiebeleid en stedelijke 
plannen en roept de lidstaten op uniforme 
en transparante 
gegevensverzamelingsmethoden in te 
voeren die gebruikmaken van naar gender 
uitgesplitste gegevens;

Or. ro

Amendement 106
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat de culturele sector 
ondersteund moet worden aangezien 
cultuur en cultureel erfgoed van 
essentieel belang zijn voor het regionale 
concurrentievermogen en de sociale 
cohesie, alsmede voor het vormgeven van 
de identiteit van steden en regio’s; wijst 
erop dat er meer culturele locaties moeten 
komen, dat er gewerkt moet worden aan 
het herstel van de bestaande locaties na 
COVID-19, en dat de locaties 
aantrekkelijker moeten worden gemaakt 
voor jongeren;

Or. en

Amendement 107
Irène Tolleret, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Alin Mituța, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement
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7. wijst erop dat de COVID-19-
pandemie enorme pieken in huiselijk 
geweld heeft veroorzaakt; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om 
financieringsinstrumenten van het 
cohesiebeleid toe te kennen en stedelijke 
autoriteiten te mobiliseren, zodat de 
globale toename van gendergerelateerd 
geweld wordt aangepakt;

7. wijst erop dat de COVID-19-
pandemie enorme pieken in huiselijk 
geweld heeft veroorzaakt; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om 
financieringsinstrumenten van het 
cohesiebeleid toe te kennen en stedelijke 
autoriteiten te mobiliseren, zodat de 
globale toename van gendergerelateerd 
geweld wordt aangepakt; spoort de 
Europese steden aan een alomvattende 
aanpak te ontwikkelen, toe te passen en te 
evalueren, voor het voorkomen van en 
reageren op seksuele intimidatie en 
gendergerelateerd geweld in openbare 
ruimten door zich te verbinden tot de 
beginselen van het mondiale 
vlaggenschipinitiatief voor vrouwen van 
de VN, getiteld “Safe Cities and Safe 
Public Spaces for Women and Girls”;

Or. en

Amendement 108
Mónica Silvana González, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de COVID-19-
pandemie enorme pieken in huiselijk 
geweld heeft veroorzaakt; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om 
financieringsinstrumenten van het 
cohesiebeleid toe te kennen en stedelijke 
autoriteiten te mobiliseren, zodat de 
globale toename van gendergerelateerd 
geweld wordt aangepakt;

7. wijst erop dat de COVID-19-
pandemie enorme pieken in huiselijk 
geweld heeft veroorzaakt; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bij het 
toekennen van financieringsinstrumenten 
van het cohesiebeleid en bij het 
mobiliseren van stedelijke autoriteiten, 
zich te richten op de aanpak van de 
globale toename van gendergerelateerd 
geweld;

Or. en

Amendement 109
Mathilde Androuët
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de COVID-19-
pandemie enorme pieken in huiselijk 
geweld heeft veroorzaakt; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om 
financieringsinstrumenten van het 
cohesiebeleid toe te kennen en stedelijke 
autoriteiten te mobiliseren, zodat de 
globale toename van gendergerelateerd 
geweld wordt aangepakt;

7. wijst erop dat de COVID-19-
pandemie enorme pieken in huiselijk 
geweld heeft veroorzaakt; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om 
financieringsinstrumenten van het 
cohesiebeleid toe te kennen en stedelijke 
autoriteiten te mobiliseren, zodat de 
toename van gendergerelateerd geweld in 
de lidstaten wordt aangepakt;

Or. fr

Amendement 110
Veronika Vrecionová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de COVID-19-
pandemie enorme pieken in huiselijk 
geweld heeft veroorzaakt; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om 
financieringsinstrumenten van het 
cohesiebeleid toe te kennen en stedelijke 
autoriteiten te mobiliseren, zodat de 
globale toename van gendergerelateerd 
geweld wordt aangepakt;

7. erkent dat de COVID-19-pandemie 
enorme pieken in huiselijk geweld heeft 
veroorzaakt; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om financieringsinstrumenten van 
het cohesiebeleid toe te kennen en 
stedelijke autoriteiten te mobiliseren, zodat 
de globale toename van gendergerelateerd 
geweld wordt aangepakt;

Or. en

Amendement 111
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat de rechten van 
kinderen en jongeren moeten worden 
beschermd en dat er werk moet worden 
gemaakt van degelijke, inclusieve en 
functionele onderwijs- en 
opleidingssystemen die beantwoorden aan 
de reële behoeften van gezinnen, 
studenten en de economieën waarin de 
respectievelijke stedelijke gebieden 
gelegen zijn, en die eventuele toekomstige 
gezondheidscrises of natuurrampen het 
hoofd kunnen bieden;

Or. pt

Amendement 112
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt er bij de Raad op aan de 
ratificatie door de EU van het Verdrag 
inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen af te ronden; 
verzoekt de Commissie een 
rechtshandeling in te dienen waarmee alle 
vormen van gendergerelateerd geweld 
worden aangepakt en de noodzakelijke 
stappen worden gezet om geweld tegen 
vrouwen op te nemen in de lijst van door 
de EU erkende misdaden;

Or. en

Amendement 113
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. erkent de last die op de schouders 
van vrouwen rust als voornaamste 
verzorgers in formele en informele 
situaties, en merkt op dat 80 % van alle 
zorg die in de EU wordt verleend, wordt 
verleend door (onbetaalde) mantelzorgers, 
waarvan 75 % vrouwen zijn; wijst op de 
sociale waarde van die zorg, met name 
tijdens de COVID-19-crisis; wijst op de 
relevante rol die de cohesiefondsen spelen 
in het aantrekken van investeringen in 
zorgdiensten; is verheugd over het 
voornemen van de Commissie een 
Europese zorgdeal voor te stellen;

Or. en

Amendement 114
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. is van mening dat de 
begunstigden van het cohesiebeleid geen 
discriminerend beleid mogen invoeren, 
met name gericht tegen minderheden, 
zoals de lhbti-gemeenschap; spoort ertoe 
aan om aanvragen van mogelijke 
begunstigden af te wijzen, waaronder die 
van regionale of lokale overheden die 
discriminerend beleid hebben ingevoerd 
tegen leden van de lhbti-gemeenschap, 
zoals het uitroepen van “lhbti-vrije 
zones”;

Or. en

Amendement 115
Mathilde Androuët
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vestigt de aandacht op 
werkloosheid en met name 
jeugdwerkloosheid, die als gevolg van de 
COVID-19-pandemie flink is toegenomen; 
roept de lidstaten op stedelijke autoriteiten 
actief te betrekken bij het opstellen van 
programma’s waarin wordt ingespeeld op 
de behoeften van jongeren in steden;

8. vestigt de aandacht op 
werkloosheid en met name 
jeugdwerkloosheid, die als gevolg van de 
COVID-19-pandemie flink is toegenomen; 
roept de lidstaten op stedelijke autoriteiten 
actief te betrekken bij het opstellen van 
programma’s waarin wordt ingespeeld op 
de behoeften van jongeren in steden; 
verzoekt de lidstaten om de activiteiten in 
het kader van het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) 
toe te spitsen op hun onderdanen teneinde 
hun inzetbaarheid te verhogen;

Or. fr

Amendement 116
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vestigt de aandacht op 
werkloosheid en met name 
jeugdwerkloosheid, die als gevolg van de 
COVID-19-pandemie flink is toegenomen; 
roept de lidstaten op stedelijke autoriteiten 
actief te betrekken bij het opstellen van 
programma’s waarin wordt ingespeeld op 
de behoeften van jongeren in steden;

8. vestigt de aandacht op 
werkloosheid en met name 
jeugdwerkloosheid, die als gevolg van de 
COVID-19-pandemie flink is toegenomen; 
roept de lidstaten op stedelijke autoriteiten 
actief te betrekken bij het opstellen van 
programma’s waarin wordt ingespeeld op 
de behoeften van jongeren in steden, 
alsmede bij beleid gericht op de geestelijke 
gezondheid en het geestelijk welzijn van 
jongeren, welk beleid met name in de 
periode na COVID-19 van cruciaal 
belang zal zijn;

Or. en
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Amendement 117
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vestigt de aandacht op 
werkloosheid en met name 
jeugdwerkloosheid, die als gevolg van de 
COVID-19-pandemie flink is toegenomen; 
roept de lidstaten op stedelijke autoriteiten 
actief te betrekken bij het opstellen van 
programma’s waarin wordt ingespeeld op 
de behoeften van jongeren in steden;

8. vestigt de aandacht op 
werkloosheid en met name 
jeugdwerkloosheid, die als gevolg van de 
COVID-19-pandemie flink is toegenomen; 
roept de lidstaten op stedelijke autoriteiten 
actief te betrekken bij het opstellen van 
programma’s waarin wordt ingespeeld op 
de behoeften van jongeren in steden; wijst 
erop dat de COVID-19-pandemie 
negatieve effecten heeft gehad op het 
onderwijssysteem in de hele Europese 
Unie;

Or. ro

Amendement 118
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vestigt de aandacht op 
werkloosheid en met name 
jeugdwerkloosheid, die als gevolg van de 
COVID-19-pandemie flink is toegenomen; 
roept de lidstaten op stedelijke autoriteiten 
actief te betrekken bij het opstellen van 
programma’s waarin wordt ingespeeld op 
de behoeften van jongeren in steden;

8. vestigt de aandacht op 
werkloosheid en met name 
jeugdwerkloosheid, die als gevolg van de 
COVID-19-pandemie flink is toegenomen; 
roept de lidstaten op stedelijke autoriteiten 
actief te betrekken bij het opstellen van 
programma’s waarin wordt ingespeeld op 
de behoeften van jongeren in steden; 
benadrukt het belang van de 
toegankelijkheid van onderwijs, alsmede 
van inclusie;

Or. en
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Amendement 119
Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. stelt met bezorgdheid vast dat de 
COVID-19-crisis dramatische gevolgen 
heeft gehad voor een groot deel van de 
Europese jongeren, hetgeen zich met 
name uit in een zorgwekkende mate van 
isolement, een hoog banenverlies en 
onderbroken onderwijs- en 
opleidingstrajecten; benadrukt dat deze 
situatie heeft geleid tot veranderingen in 
zowel de samenstelling als de omvang van 
de NEET-populatie en dat deze 
veranderingen goed moeten worden 
geëvalueerd en in kaart moeten worden 
gebracht teneinde de specifieke 
uitdagingen als gevolg van de crisis aan te 
kunnen pakken en de lidstaten te helpen 
bij het ontwikkelen van doeltreffende 
strategieën om jongeren te bereiken; pleit 
in dit kader voor het opzetten van een 
proefproject teneinde de mogelijkheden te 
verkennen voor het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke Europese 
instrumenten waarmee jongeren die 
werkloos zijn en geen onderwijs of 
opleiding volgen, in kaart kunnen worden 
gebracht en gevolgd met het oog op het 
ontwikkelen van passend beleid ter 
ondersteuning van deze groep mensen die 
in de context van de COVID-19-crisis 
uiterst kwetsbaar is;

Or. en

Amendement 120
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt het feit dat de COVID-
19-pandemie sterk van invloed is op de 
personeelsbehoeften en dat er derhalve 
een heroriëntatie van gekwalificeerde 
arbeidskrachten in de steden moet 
plaatsvinden, met een sterke focus op 
opleidingen voor leerkrachten, 
onderwijsactoren of maatschappelijk 
werkers; 

Or. en

Amendement 121
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op het belang van duurzame 
stadsontwikkeling voor de economische, 
sociale en territoriale cohesie van de Unie 
en de levenskwaliteit van haar burgers;

9. wijst op het belang van duurzame 
stadsontwikkeling voor de economische, 
sociale en territoriale cohesie van de Unie 
en de levenskwaliteit van haar burgers, 
alsmede voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen inzake klimaatneutraliteit; 
herinnert aan de mogelijkheden voor 
stedelijke gebieden uit hoofde van het 
Nieuw Europees Bauhaus-initiatief en de 
leidende beginselen ervan, die onder meer 
duurzaamheid, bestuur op verschillende 
niveaus, esthetische aspecten en inclusie 
bestrijken;

Or. en

Amendement 122
Andrey Novakov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op het belang van duurzame 
stadsontwikkeling voor de economische, 
sociale en territoriale cohesie van de Unie 
en de levenskwaliteit van haar burgers;

9. wijst op het belang van duurzame 
stadsontwikkeling, met inbegrip van 
duurzaam openbaar vervoer, voor de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie en de levenskwaliteit van haar 
burgers;

Or. en

Amendement 123
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat steden als stedelijke 
laboratoria fungeren aangezien dit de 
plaatsen bij uitstek zijn waar duurzame 
concepten voor de toekomst en beleid kan 
worden uitgetest en waar oplossingen 
voor slimme en inclusieve 
gemeenschappen kunnen worden 
ontwikkeld;

Or. en

Amendement 124
Mónica Silvana González, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. erkent dat een gesynchroniseerde 
strategie ten uitvoer moet worden gelegd 
om het hoofd te bieden aan zowel COVID-
19 als klimaatverandering, zodat een 
economisch herstel kan worden ingeluid 
waardoor de duurzame transitie wordt 
versneld;

10. erkent dat een gesynchroniseerde 
strategie ten uitvoer moet worden gelegd 
om het hoofd te bieden aan COVID-19, 
klimaatverandering en de digitale transitie, 
zodat een economisch herstel kan worden 
ingeluid waardoor de duurzame transitie 
wordt versneld;
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Or. en

Amendement 125
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. erkent dat een gesynchroniseerde 
strategie ten uitvoer moet worden gelegd 
om het hoofd te bieden aan zowel COVID-
19 als klimaatverandering, zodat een 
economisch herstel kan worden ingeluid 
waardoor de duurzame transitie wordt 
versneld;

10. erkent dat een gesynchroniseerde 
strategie ten uitvoer moet worden gelegd 
om het hoofd te bieden aan zowel COVID-
19 als tekorten en klimaatverandering, 
zodat een economisch herstel kan worden 
ingeluid waardoor de duurzame transitie 
wordt versneld;

Or. fr

Amendement 126
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat, overeenkomstig 
de verplichtingen van de Overeenkomst 
van Parijs, de Unie prioriteit moet geven 
aan kaders voor de circulaire economie, 
duurzame stedelijke mobiliteit, snelle 
investeringen in groene infrastructuur en 
hernieuwbare energie in steden, en het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” 
moet eerbiedigen;

11. is van mening dat, overeenkomstig 
de verplichtingen van de Overeenkomst 
van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Unie prioriteit moet geven aan kaders voor 
de circulaire economie, duurzame 
stedelijke mobiliteit, snelle investeringen in 
groene infrastructuur en hernieuwbare 
energie in steden, en het beginsel “geen 
ernstige afbreuk doen” en het energie-
efficiëntie-eerstbeginsel moet eerbiedigen; 
merkt op dat initiatieven als het Nieuw 
Europees Bauhaus steden de kans geven 
de renovatiegolf voor het voetlicht te 
brengen, alsmede projecten waarbij de 
circulaire economie, duurzaamheid en 
biodiversiteit centraal staan; is verheugd 
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over het feit dat het Nieuw Europees 
Bauhaus specifiek gericht is op een 
participatieve en 
disciplineoverschrijdende benadering 
voor het tot stand brengen van een 
duurzame woonomgeving voor de 
burgers;

Or. en

Amendement 127
Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat, overeenkomstig 
de verplichtingen van de Overeenkomst 
van Parijs, de Unie prioriteit moet geven 
aan kaders voor de circulaire economie, 
duurzame stedelijke mobiliteit, snelle 
investeringen in groene infrastructuur en 
hernieuwbare energie in steden, en het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” 
moet eerbiedigen;

11. is van mening dat, overeenkomstig 
de verplichtingen van de Overeenkomst 
van Parijs, de Unie prioriteit moet geven 
aan kaders voor de circulaire economie, 
duurzame stedelijke mobiliteit, snelle 
investeringen in groene infrastructuur en 
hernieuwbare energie in steden, en het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” 
moet eerbiedigen; dringt erop aan dat 
verdere concrete voorstellen in 
overweging worden genomen om de 
hoeveelheid afval te verminderen en een 
echt milieubewustzijn bij de burgers te 
creëren, waarbij inzameling aan de hand 
van gedifferentieerde tariefstellingen, 
hergebruikcentra en afvalbeheer via de 
korte keten worden aangemoedigd;

Or. it

Amendement 128
Vlad-Marius Botoş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat, overeenkomstig 
de verplichtingen van de Overeenkomst 
van Parijs, de Unie prioriteit moet geven 
aan kaders voor de circulaire economie, 
duurzame stedelijke mobiliteit, snelle 
investeringen in groene infrastructuur en 
hernieuwbare energie in steden, en het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” 
moet eerbiedigen;

11. verzoekt de Unie en de lidstaten 
overeenkomstig de verplichtingen van de 
Overeenkomst van Parijs, prioriteit te 
geven aan kaders voor de circulaire 
economie, duurzame (voor)stedelijke 
mobiliteit en een infrastructuur voor 
alternatief vervoer in en rondom stedelijke 
gebieden, snelle investeringen in groene 
infrastructuur, parken, 
groenvoorzieningen, 
recreatievoorzieningen in de openlucht en 
hernieuwbare energie in steden, en het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” te 
eerbiedigen;

Or. en

Amendement 129
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat, overeenkomstig 
de verplichtingen van de Overeenkomst 
van Parijs, de Unie prioriteit moet geven 
aan kaders voor de circulaire economie, 
duurzame stedelijke mobiliteit, snelle 
investeringen in groene infrastructuur en 
hernieuwbare energie in steden, en het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” 
moet eerbiedigen;

11. is van mening dat, overeenkomstig 
de verplichtingen van de Overeenkomst 
van Parijs, de Unie prioriteit moet geven 
aan kaders voor de circulaire economie, 
duurzame stedelijke mobiliteit – met name 
in de vorm van netwerken van fietspaden 
–, betaalbaar en voor iedereen 
toegankelijk openbaar vervoer in 
staatseigendom, snelle investeringen in 
groene infrastructuur en hernieuwbare 
energie in steden, en het beginsel “geen 
ernstige afbreuk doen” moet eerbiedigen;

Or. en

Amendement 130
Daniel Buda
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat, overeenkomstig 
de verplichtingen van de Overeenkomst 
van Parijs, de Unie prioriteit moet geven 
aan kaders voor de circulaire economie, 
duurzame stedelijke mobiliteit, snelle 
investeringen in groene infrastructuur en 
hernieuwbare energie in steden, en het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” 
moet eerbiedigen;

11. is van mening dat, overeenkomstig 
de verplichtingen van de Overeenkomst 
van Parijs, de Unie prioriteit moet geven 
aan kaders voor de circulaire economie, 
duurzame stedelijke mobiliteit, snelle 
investeringen in groene infrastructuur en 
hernieuwbare energie in steden, en het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” 
moet eerbiedigen en dat de vergroening 
van de vervoersector een sterke positieve 
invloed kan hebben op de luchtkwaliteit;

Or. ro

Amendement 131
Andrey Novakov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat, overeenkomstig 
de verplichtingen van de Overeenkomst 
van Parijs, de Unie prioriteit moet geven 
aan kaders voor de circulaire economie, 
duurzame stedelijke mobiliteit, snelle 
investeringen in groene infrastructuur en 
hernieuwbare energie in steden, en het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” 
moet eerbiedigen;

11. is van mening dat, overeenkomstig 
de verplichtingen van de Overeenkomst 
van Parijs, de Unie prioriteit moet geven 
aan kaders voor de circulaire economie, 
duurzame en betaalbare stedelijke 
mobiliteit, goed onderhoud van bestaande 
infrastructuur en snelle investeringen in 
infrastructuur en hernieuwbare energie in 
steden, en het beginsel “geen ernstige 
afbreuk doen” moet eerbiedigen;

Or. en

Amendement 132
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat, overeenkomstig 
de verplichtingen van de Overeenkomst 
van Parijs, de Unie prioriteit moet geven 
aan kaders voor de circulaire economie, 
duurzame stedelijke mobiliteit, snelle 
investeringen in groene infrastructuur en 
hernieuwbare energie in steden, en het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” 
moet eerbiedigen;

11. is van mening dat de Unie prioriteit 
moet geven aan kaders voor de circulaire 
economie, lokale productie, duurzame 
stedelijke mobiliteit, snelle investeringen in 
groene infrastructuur en hernieuwbare 
energie in steden, en het beginsel “geen 
ernstige afbreuk doen”;

Or. fr

Amendement 133
Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat, overeenkomstig 
de verplichtingen van de Overeenkomst 
van Parijs, de Unie prioriteit moet geven 
aan kaders voor de circulaire economie, 
duurzame stedelijke mobiliteit, snelle 
investeringen in groene infrastructuur en 
hernieuwbare energie in steden, en het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” 
moet eerbiedigen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

Or. en

Amendement 134
Veronika Vrecionová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat, overeenkomstig 
de verplichtingen van de Overeenkomst 

11. is van mening dat, overeenkomstig 
de verplichtingen van de Overeenkomst 
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van Parijs, de Unie prioriteit moet geven 
aan kaders voor de circulaire economie, 
duurzame stedelijke mobiliteit, snelle 
investeringen in groene infrastructuur en 
hernieuwbare energie in steden, en het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” 
moet eerbiedigen;

van Parijs, de Unie prioriteit moet geven 
aan kaders voor de circulaire economie, 
duurzame stedelijke mobiliteit, redelijke 
investeringen in groene infrastructuur en 
hernieuwbare energie in steden, en het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” 
moet eerbiedigen;

Or. en

Amendement 135
Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat de lockdowns en de 
sanitaire maatregelen een aanzienlijke 
invloed hebben gehad op de vraag naar 
mobiliteit en de keuze van het 
vervoermiddel, met name in stedelijke 
gebieden, als gevolg waarvan de burgers 
minder gebruik hebben gemaakt van 
openbaar vervoer; verzoekt de EU-, 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
bewustmakingscampagnes op te zetten 
over het veilige gebruik van openbaar 
vervoer teneinde het vertrouwen onder de 
burgers in collectief passagiersvervoer 
terug te winnen; is ingenomen met het 
voornemen van de EIB om samen met 
overheden steun te verlenen aan 
ambitieuze investeringsprogramma’s ter 
bevordering van duurzame mobiliteit op 
lokaal en regionaal niveau, zoals 
duurzame stedelijke mobiliteitsplanning 
en openbaarvervoersprojecten;

Or. en

Amendement 136
Dan-Ştefan Motreanu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie om de 
uitwisseling van beste praktijken tussen 
stedelijke gebieden aan te moedigen met 
betrekking tot duurzame 
stadsontwikkeling en infrastructuur, 
groene stadsplanning, schone energie, 
energie-efficiëntie, emissievrij openbaar 
vervoer, mobiliteit voor voetgangers en 
fietsers, efficiënt waterbeheer en 
duurzaam en circulair afvalbeheer;

Or. en

Amendement 137
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat in stedelijke 
gebieden goedkopere energie voor 
iedereen een absolute vereiste is; stelt dat 
grootschalige programma’s voor het 
isoleren van gebouwen en het plaatsen 
van zonnepanelen op daken dan ook moet 
worden aangemoedigd;

Or. en

Amendement 138
Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. verzoekt de Commissie om, met het 
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oog op de komende herziening van het 
pakket stedelijke mobiliteit, synergieën te 
bevorderen tussen veiligheids- en 
duurzaamheidsmaatregelen in stedelijke 
gebieden; pleit in dit kader voor de 
herprioritering van de 
vervoersinfrastructuur in stedelijke 
gebieden, onder meer in de vorm van 
herbestemming van openbare ruimten 
voor duurzame en veiligere 
vervoerswijzen, zoals openbaar vervoer, 
hulpmiddelen voor persoonlijke mobiliteit 
voor voetgangers, fietsers en andere 
weggebruikers (e-scooters, elektrische 
fietsen enz.), rekening houdend met de 
specifieke behoeften van kwetsbare 
weggebruikers; pleit voor meer 
investeringen in parkeer- en andere zones 
voor geconnecteerde mobiliteit bij de 
toegang tot stedelijke gebieden, teneinde 
de toegang tot verschillende 
vervoerswijzen te vergemakkelijken met 
het oog op het terugdringen van de 
congestie en CO2-uitstoot in de steden;

Or. en

Amendement 139
Mónica Silvana González, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. benadrukt dat de lokale 
hernieuwbare-energiegemeenschappen 
moeten worden versterkt teneinde het 
energieverbruik terug te dringen, de 
decarbonisatie van de energiesystemen te 
bevorderen en te kunnen profiteren van 
de maatschappelijke voordelen van een 
lokale energiemarkt;

Or. en
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Amendement 140
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. waarschuwt ervoor dat steden en 
stedelijke gemeenten ernstig bedreigd 
worden door de gevolgen van 
klimaatverandering; is diep bezorgd over 
het feit dat hittegolven, die in steden al 
extremer zijn als gevolg van het stedelijk 
warmte-eilandeffect, steeds intenser zijn en 
vaker voorkomen, en maakt zich 
bovendien ongerust om het feit dat extreme 
neerslag en stormvloeden waarschijnlijk 
steeds vaker tot overstromingen zullen 
leiden, getuige de overstromingen 
waardoor Europa deze zomer is geteisterd;

12. waarschuwt ervoor dat steden en 
stedelijke gemeenten ernstig bedreigd 
worden door de gevolgen van 
klimaatverandering; is diep bezorgd over 
het feit dat hittegolven, die in steden al 
extremer zijn als gevolg van het stedelijk 
warmte-eilandeffect, steeds intenser zijn en 
vaker voorkomen, en maakt zich 
bovendien ongerust om het feit dat extreme 
neerslag en stormvloeden waarschijnlijk 
steeds vaker tot overstromingen zullen 
leiden, getuige de overstromingen 
waardoor Europa deze zomer is geteisterd; 
verzoekt de Commissie haar 
samenwerking met lokale overheden te 
intensiveren door middel van bestaande 
structuren, zoals het EU-
Burgemeestersconvenant, het Green City 
Accord en de Mayors Alliance for the 
Green Deal, teneinde de behoeften en 
uitdagingen op het gebied van 
klimaatverandering waar stedelijke 
gebieden mee te maken hebben in kaart te 
brengen, gezamenlijk oplossingen te 
ontwerpen voor de vergroening van 
steden, en investeringen te richten op 
lokale acties;

Or. en

Amendement 141
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Irène Tolleret, Alin Mituța

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. waarschuwt ervoor dat steden en 12. waarschuwt ervoor dat steden en 
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stedelijke gemeenten ernstig bedreigd 
worden door de gevolgen van 
klimaatverandering; is diep bezorgd over 
het feit dat hittegolven, die in steden al 
extremer zijn als gevolg van het stedelijk 
warmte-eilandeffect, steeds intenser zijn en 
vaker voorkomen, en maakt zich 
bovendien ongerust om het feit dat extreme 
neerslag en stormvloeden waarschijnlijk 
steeds vaker tot overstromingen zullen 
leiden, getuige de overstromingen 
waardoor Europa deze zomer is geteisterd;

stedelijke gemeenten ernstig bedreigd 
worden door de gevolgen van 
klimaatverandering; is diep bezorgd over 
het feit dat hittegolven, die in steden al 
extremer zijn als gevolg van het stedelijk 
warmte-eilandeffect, steeds intenser zijn en 
vaker voorkomen, en maakt zich 
bovendien ongerust om het feit dat extreme 
neerslag en stormvloeden waarschijnlijk 
steeds vaker tot overstromingen zullen 
leiden, getuige de overstromingen 
waardoor Europa deze zomer is geteisterd; 
spoort de beheersautoriteiten en de lokale 
en regionale overheden aan stedelijke 
strategieën voor de aanpassing aan de 
klimaatverandering vast te stellen ter 
bevordering van investeringen voor de 
transformatie van steden, zodat deze 
kunnen worden aangepast aan de 
mogelijke dreiging van 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 142
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. waarschuwt ervoor dat steden en 
stedelijke gemeenten ernstig bedreigd 
worden door de gevolgen van 
klimaatverandering; is diep bezorgd over 
het feit dat hittegolven, die in steden al 
extremer zijn als gevolg van het stedelijk 
warmte-eilandeffect, steeds intenser zijn en 
vaker voorkomen, en maakt zich 
bovendien ongerust om het feit dat extreme 
neerslag en stormvloeden waarschijnlijk 
steeds vaker tot overstromingen zullen 
leiden, getuige de overstromingen 
waardoor Europa deze zomer is geteisterd;

12. waarschuwt ervoor dat steden en 
stedelijke gemeenten ernstig bedreigd 
worden door de gevolgen van 
klimaatverandering; is diep bezorgd over 
het feit dat hittegolven, die in steden al 
extremer zijn als gevolg van het stedelijk 
warmte-eilandeffect, steeds intenser zijn en 
vaker voorkomen, en maakt zich 
bovendien ongerust om het feit dat extreme 
neerslag en stormvloeden waarschijnlijk 
steeds vaker tot overstromingen zullen 
leiden, getuige de overstromingen 
waardoor Europa deze zomer is geteisterd; 
benadrukt het belang van meer 
vergroening van steden en stedelijke 
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gebieden, aangezien dit zowel mensen als 
dieren een recreatieve waarde biedt en de 
gevolgen van klimaatverandering en 
biodiversiteitsverlies tegengaat;

Or. en

Amendement 143
Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. waarschuwt ervoor dat steden en 
stedelijke gemeenten ernstig bedreigd 
worden door de gevolgen van 
klimaatverandering; is diep bezorgd over 
het feit dat hittegolven, die in steden al 
extremer zijn als gevolg van het stedelijk 
warmte-eilandeffect, steeds intenser zijn en 
vaker voorkomen, en maakt zich 
bovendien ongerust om het feit dat extreme 
neerslag en stormvloeden waarschijnlijk 
steeds vaker tot overstromingen zullen 
leiden, getuige de overstromingen 
waardoor Europa deze zomer is geteisterd;

12. waarschuwt ervoor dat steden en 
stedelijke gemeenten ernstig bedreigd 
worden door de gevolgen van 
klimaatverandering; is diep bezorgd over 
het feit dat hittegolven, die in steden al 
extremer zijn als gevolg van het stedelijk 
warmte-eilandeffect, steeds intenser zijn en 
vaker voorkomen, en maakt zich 
bovendien ongerust om het feit dat extreme 
neerslag en stormvloeden waarschijnlijk 
steeds vaker tot overstromingen zullen 
leiden, getuige de overstromingen 
waardoor Europa deze zomer is geteisterd; 
acht het absoluut noodzakelijk dat het 
gebruik van particuliere 
klimaatregelingssystemen die een 
beduidend kleinere impact hebben op het 
energieverbruik en het milieu in steden, 
wordt aangemoedigd;

Or. it

Amendement 144
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement



PE697.652v01-00 74/120 AM\1239897NL.docx

NL

12. waarschuwt ervoor dat steden en 
stedelijke gemeenten ernstig bedreigd 
worden door de gevolgen van 
klimaatverandering; is diep bezorgd over 
het feit dat hittegolven, die in steden al 
extremer zijn als gevolg van het stedelijk 
warmte-eilandeffect, steeds intenser zijn en 
vaker voorkomen, en maakt zich 
bovendien ongerust om het feit dat extreme 
neerslag en stormvloeden waarschijnlijk 
steeds vaker tot overstromingen zullen 
leiden, getuige de overstromingen 
waardoor Europa deze zomer is geteisterd;

12. waarschuwt ervoor dat steden en 
stedelijke gemeenten ernstig bedreigd 
worden door de gevolgen van 
klimaatverandering; is diep bezorgd over 
het feit dat hittegolven, die in steden al 
extremer zijn als gevolg van het stedelijk 
warmte-eilandeffect, steeds intenser zijn en 
vaker voorkomen, en maakt zich 
bovendien ongerust om het feit dat extreme 
neerslag en stormvloeden waarschijnlijk 
steeds vaker tot overstromingen zullen 
leiden, getuige de overstromingen 
waardoor Europa deze zomer is geteisterd, 
hetgeen erop wijst dat de veerkracht van 
steden bij rampen sterk moet worden 
vergroot;

Or. ro

Amendement 145
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. waarschuwt ervoor dat steden en 
stedelijke gemeenten ernstig bedreigd 
worden door de gevolgen van 
klimaatverandering; is diep bezorgd over 
het feit dat hittegolven, die in steden al 
extremer zijn als gevolg van het stedelijk 
warmte-eilandeffect, steeds intenser zijn en 
vaker voorkomen, en maakt zich 
bovendien ongerust om het feit dat extreme 
neerslag en stormvloeden waarschijnlijk 
steeds vaker tot overstromingen zullen 
leiden, getuige de overstromingen 
waardoor Europa deze zomer is geteisterd;

12. waarschuwt ervoor dat steden en 
stedelijke gemeenten ernstig bedreigd 
worden door de gevolgen van 
klimaatverandering, met alle gevolgen van 
dien voor de ecosystemen, verschillende 
economische sectoren en de gezondheid 
en het welzijn van de burgers; is diep 
bezorgd over het feit dat hittegolven, die in 
steden al extremer zijn als gevolg van het 
stedelijk warmte-eilandeffect, steeds 
intenser zijn en vaker voorkomen, en 
maakt zich bovendien ongerust om het feit 
dat extreme neerslag en stormvloeden 
waarschijnlijk steeds vaker tot 
overstromingen zullen leiden, getuige de 
overstromingen waardoor Europa deze 
zomer is geteisterd;

Or. ro
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Amendement 146
Veronika Vrecionová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. waarschuwt ervoor dat steden en 
stedelijke gemeenten ernstig bedreigd 
worden door de gevolgen van 
klimaatverandering; is diep bezorgd over 
het feit dat hittegolven, die in steden al 
extremer zijn als gevolg van het stedelijk 
warmte-eilandeffect, steeds intenser zijn en 
vaker voorkomen, en maakt zich 
bovendien ongerust om het feit dat 
extreme neerslag en stormvloeden 
waarschijnlijk steeds vaker tot 
overstromingen zullen leiden, getuige de 
overstromingen waardoor Europa deze 
zomer is geteisterd;

12. waarschuwt ervoor dat steden en 
stedelijke gemeenten ernstig bedreigd 
worden door de gevolgen van 
klimaatverandering; is diep bezorgd over 
het feit dat hittegolven, die in steden al 
extremer zijn als gevolg van het stedelijk 
warmte-eilandeffect, steeds intenser zijn en 
vaker voorkomen;

Or. en

Amendement 147
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. waarschuwt ervoor dat steden en 
stedelijke gemeenten ernstig bedreigd 
worden door de gevolgen van 
klimaatverandering; is diep bezorgd over 
het feit dat hittegolven, die in steden al 
extremer zijn als gevolg van het stedelijk 
warmte-eilandeffect, steeds intenser zijn en 
vaker voorkomen, en maakt zich 
bovendien ongerust om het feit dat extreme 
neerslag en stormvloeden waarschijnlijk 
steeds vaker tot overstromingen zullen 
leiden, getuige de overstromingen 

12. waarschuwt ervoor dat steden en 
stedelijke gemeenten ernstig bedreigd 
worden door de gevolgen van 
klimaatverandering; is diep bezorgd over 
het feit dat hittegolven, die in steden al 
extremer zijn als gevolg van het stedelijk 
warmte-eilandeffect, steeds intenser zijn en 
vaker voorkomen, en maakt zich 
bovendien ongerust om het feit dat extreme 
neerslag en stormvloeden waarschijnlijk 
steeds vaker tot overstromingen zullen 
leiden, getuige de overstromingen 
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waardoor Europa deze zomer is geteisterd; waardoor Europa in de zomer van 2021 is 
geteisterd, of de hevige sneeuwstormen als 
in de winter van 2020-2021;

Or. en

Amendement 148
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat de aanpassing van 
gebouwen met het oog op een lager 
energiegebruik, en het herontwerp van 
steden met het oog op het uitbreiden van 
de groene ruimten en het stimuleren van 
wandelen en fietsen, besparingen 
opleveren, banen creëren, bijdragen tot de 
bestrijding van energiearmoede en 
klimaatvoordelen opleveren, ook nog lang 
na afloop van de pandemie;

Or. en

Amendement 149
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat voor de bestrijding 
van hittegolven en buitensporige regenval 
meer bomen moeten worden geplant en 
meer groendaken worden aangelegd 
teneinde de temperatuur te verlagen, 
overtollig regenwater op te vangen en de 
biodiversiteit te bevorderen;

Or. en
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Amendement 150
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat de inzet van 
stedelijke gebieden van cruciaal belang is 
voor de transitie naar een klimaatneutrale 
maatschappij; is daarom van mening dat 
aan steden meer geld beschikbaar moet 
worden gesteld, zodat de doelstellingen 
van de Europese Green Deal kunnen 
worden bereikt;

13. wijst erop dat de inzet van 
stedelijke gebieden van cruciaal belang is 
voor de transitie naar een klimaatneutrale 
maatschappij; merkt op dat lokale 
overheden vaak niet over de knowhow en 
personele middelen beschikken, noch over 
de toegang tot hoogwaardige gegevens, 
die nodig zijn om maatregelen te nemen 
en vooruitgang te boeken, en is daarom 
van mening dat aan steden meer 
mogelijkheden voor capaciteitsopbouw, 
technische ondersteuning en geld 
beschikbaar moeten worden gesteld, zodat 
de doelstellingen van de Europese Green 
Deal kunnen worden bereikt;

Or. en

Amendement 151
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat de inzet van 
stedelijke gebieden van cruciaal belang is 
voor de transitie naar een klimaatneutrale 
maatschappij; is daarom van mening dat 
aan steden meer geld beschikbaar moet 
worden gesteld, zodat de doelstellingen 
van de Europese Green Deal kunnen 
worden bereikt;

13. wijst erop dat de inzet van 
stedelijke gebieden van cruciaal belang is 
voor de transitie naar een klimaatneutrale 
maatschappij; is daarom van mening dat 
aan steden meer geld beschikbaar moet 
worden gesteld, zodat de doelstellingen 
van de Europese Green Deal kunnen 
worden bereikt; verzoekt de lidstaten 
gebruik te maken van de productie van 
kernenergie om de transitie naar een 
koolstofvrije maatschappij kracht bij te 
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zetten;

Or. fr

Amendement 152
Veronika Vrecionová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat de inzet van 
stedelijke gebieden van cruciaal belang is 
voor de transitie naar een klimaatneutrale 
maatschappij; is daarom van mening dat 
aan steden meer geld beschikbaar moet 
worden gesteld, zodat de doelstellingen 
van de Europese Green Deal kunnen 
worden bereikt;

13. wijst erop dat de inzet van 
stedelijke gebieden van cruciaal belang is 
voor de transitie naar een klimaatneutrale 
maatschappij;

Or. en

Amendement 153
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat de inzet van 
stedelijke gebieden van cruciaal belang is 
voor de transitie naar een klimaatneutrale 
maatschappij; is daarom van mening dat 
aan steden meer geld beschikbaar moet 
worden gesteld, zodat de doelstellingen 
van de Europese Green Deal kunnen 
worden bereikt;

13. wijst erop dat de inzet van 
stedelijke gebieden van cruciaal belang is 
voor de transitie naar een klimaatneutrale 
maatschappij en een welvarende, eerlijke, 
duurzame en concurrerende economie; is 
daarom van mening dat aan steden meer 
geld beschikbaar moet worden gesteld, 
zodat de doelstellingen van de Europese 
Green Deal kunnen worden bereikt;

Or. ro
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Amendement 154
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat de inzet van 
stedelijke gebieden van cruciaal belang is 
voor de transitie naar een klimaatneutrale 
maatschappij; is daarom van mening dat 
aan steden meer geld beschikbaar moet 
worden gesteld, zodat de doelstellingen 
van de Europese Green Deal kunnen 
worden bereikt;

13. wijst erop dat de inzet van 
stedelijke gebieden van cruciaal belang is 
voor de transitie naar een klimaatneutrale 
maatschappij; is daarom van mening dat 
aan steden meer geld beschikbaar moet 
worden gesteld, zodat de doelstellingen 
van de Europese Green Deal kunnen 
worden bereikt, en is voorts van mening 
dat stedelijke autoriteiten rechtstreeks 
toegang tot EU-financiering moeten 
hebben;

Or. en

Amendement 155
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat de inzet van 
stedelijke gebieden van cruciaal belang is 
voor de transitie naar een klimaatneutrale 
maatschappij; is daarom van mening dat 
aan steden meer geld beschikbaar moet 
worden gesteld, zodat de doelstellingen 
van de Europese Green Deal kunnen 
worden bereikt;

13. wijst erop dat de inzet van 
functionele stedelijke gebieden en 
metropolen van cruciaal belang is voor de 
transitie naar een klimaatneutrale 
maatschappij; is daarom van mening dat 
aan steden meer geld beschikbaar moet 
worden gesteld, zodat de doelstellingen 
van de Europese Green Deal kunnen 
worden bereikt;

Or. ro

Amendement 156
Vlad-Marius Botoş
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat de inzet van 
stedelijke gebieden van cruciaal belang is 
voor de transitie naar een klimaatneutrale 
maatschappij; is daarom van mening dat 
aan steden meer geld beschikbaar moet 
worden gesteld, zodat de doelstellingen 
van de Europese Green Deal kunnen 
worden bereikt;

13. wijst erop dat de inzet van 
stedelijke gebieden van cruciaal belang is 
voor de transitie naar een klimaatneutrale 
maatschappij; is daarom van mening dat 
aan stedelijke en voorstedelijke gebieden 
meer geld beschikbaar moet worden 
gesteld, zodat de doelstellingen van de 
Europese Green Deal kunnen worden 
bereikt;

Or. en

Amendement 157
Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat de inzet van 
stedelijke gebieden van cruciaal belang is 
voor de transitie naar een klimaatneutrale 
maatschappij; is daarom van mening dat 
aan steden meer geld beschikbaar moet 
worden gesteld, zodat de doelstellingen 
van de Europese Green Deal kunnen 
worden bereikt;

13. wijst erop dat de inzet van 
stedelijke gebieden van cruciaal belang is 
voor de transitie naar een klimaatneutrale 
maatschappij; is daarom van mening dat 
financiering, ook in stedelijke gebieden, 
gericht moet zijn op het bereiken van de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal;

Or. en

Amendement 158
Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. herhaalt dat 30 % van het MFK en 
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37 % van NextGenerationEU bestemd is 
voor klimaatactie, en dat 20 % van 
NextGenerationEU bestemd is voor de 
digitale transitie, waarbij het merendeel 
van deze middelen naar stedelijke 
gebieden gaat; verzoekt de Commissie 
toezicht te houden op de lidstaten en hen 
van richtsnoeren en aanbevelingen te 
voorzien teneinde te waarborgen dat de 
vaardigheden worden ontwikkeld die 
nodig zijn voor het verwezenlijken van de 
dubbele – groene en digitale – transitie;

Or. en

Amendement 159
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat de COVID-19-
crisis duidelijk heeft gemaakt dat er 
behoefte is aan een nieuwe vorm van 
stadsplanning en nieuwe 
mobiliteitsoplossingen om ervoor te 
zorgen dat stedelijke gebieden 
veerkrachtiger zijn en zich beter kunnen 
aanpassen aan de vraag naar mobiliteit, 
en dat de crisis moet worden aangewend 
om de vervoersgerelateerde congestie en 
broeikasgasemissies terug te dringen;

Or. en

Amendement 160
Katalin Cseh, Ondřej Knotek, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana 
Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. pleit voor investeringen ter 
bevordering van duurzame stedelijke 
mobiliteit door middel van 
milieuvriendelijke vervoerssystemen; 
benadrukt dat het zaak is 
openbaarvervoersystemen in stedelijke 
gebieden te bevorderen en te ontwikkelen 
en de capaciteit van de 
openbaarvervoernetwerken aan te passen 
aan de toenemende vraag die zich 
voordoet in het dagelijks forensenverkeer 
van en naar stadscentra;

Or. en

Amendement 161
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. verzoekt de lidstaten hun 
investeringen in stedelijke mobiliteit 
opnieuw te beoordelen en prioriteit te 
geven aan digitale infrastructuur die ten 
goede zal komen aan de algemene 
ervaring van alle passagiers, ook 
passagiers met beperkte mobiliteit, en kan 
worden aangepast aan de behoeften van 
werknemers in de vervoerssector na 
COVID-19;

Or. en

Amendement 162
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 quinquies. pleit voor maatregelen ter 
verbetering van de luchtkwaliteit in steden 
teneinde de risico’s voor de menselijke 
gezondheid tot een minimum te beperken, 
en wijst erop dat de energietransitie en 
aanpassing aan de klimaatverandering 
moeten worden bevorderd;

Or. en

Amendement 163
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat van de vele 
ongelijkheden die door de COVID-19-
pandemie aan het licht zijn gebracht, de 
digitale kloof een van de grootste is; merkt 
op dat de digitalisering door de pandemie 
is aangejaagd; brengt in herinnering dat bij 
het herstel van lokale gemeenschappen 
digitalisering en digitale aansluitbaarheid 
de hoogste prioriteit moeten hebben;

14. onderstreept dat van de vele 
ongelijkheden die door de COVID-19-
pandemie aan het licht zijn gebracht, de 
digitale kloof een van de grootste is; merkt 
op dat de digitalisering door de pandemie 
is aangejaagd; brengt in herinnering dat bij 
het herstel van lokale gemeenschappen 
digitalisering en digitale aansluitbaarheid 
de hoogste prioriteit moeten hebben; wijst 
op het belang van flexibele toegang tot en 
synergieën tussen digitaliseringsfondsen, 
met name op scholen en universiteiten 
waar sprake is van talrijke en 
uiteenlopende behoeften, bijvoorbeeld met 
betrekking tot hulpmiddelen, 
infrastructuur en opleiding;

Or. en

Amendement 164
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Alin Mituța, Irène Tolleret, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat van de vele 
ongelijkheden die door de COVID-19-
pandemie aan het licht zijn gebracht, de 
digitale kloof een van de grootste is; merkt 
op dat de digitalisering door de pandemie 
is aangejaagd; brengt in herinnering dat bij 
het herstel van lokale gemeenschappen 
digitalisering en digitale aansluitbaarheid 
de hoogste prioriteit moeten hebben;

14. onderstreept dat van de vele 
ongelijkheden die door de COVID-19-
pandemie aan het licht zijn gebracht, de 
digitale kloof een van de grootste is; merkt 
op dat de digitalisering door de pandemie 
is aangejaagd; brengt in herinnering dat bij 
het herstel van lokale gemeenschappen 
digitalisering en digitale aansluitbaarheid 
de hoogste prioriteit moeten hebben; 
herinnert aan het belang van een 
toereikend niveau van mededinging en 
staatssteunregels om de uitrol van snelle 
breedbandnetwerken en 5G-
infrastructuur mogelijk te maken in alle 
steden, ongeacht hun omvang;

Or. en

Amendement 165
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat van de vele 
ongelijkheden die door de COVID-19-
pandemie aan het licht zijn gebracht, de 
digitale kloof een van de grootste is; merkt 
op dat de digitalisering door de pandemie 
is aangejaagd; brengt in herinnering dat bij 
het herstel van lokale gemeenschappen 
digitalisering en digitale aansluitbaarheid 
de hoogste prioriteit moeten hebben;

14. onderstreept dat van de vele 
ongelijkheden die door de COVID-19-
pandemie aan het licht zijn gebracht, de 
digitale kloof een van de grootste is; merkt 
op dat de digitalisering door de pandemie 
is aangejaagd en dat technologie van 
cruciaal belang is geworden voor 
telewerken, thuisonderwijs, e-handel, e-
gezondheid, e-overheid, digitale 
democratie en digitaal entertainment; 
brengt in herinnering dat bij het herstel van 
lokale gemeenschappen digitalisering en 
digitale aansluitbaarheid de hoogste 
prioriteit moeten hebben;

Or. en
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Amendement 166
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat van de vele 
ongelijkheden die door de COVID-19-
pandemie aan het licht zijn gebracht, de 
digitale kloof een van de grootste is; merkt 
op dat de digitalisering door de pandemie 
is aangejaagd; brengt in herinnering dat bij 
het herstel van lokale gemeenschappen 
digitalisering en digitale aansluitbaarheid 
de hoogste prioriteit moeten hebben;

14. onderstreept dat van de vele 
ongelijkheden die door de COVID-19-
pandemie aan het licht zijn gebracht, de 
digitale kloof een van de grootste is; merkt 
op dat de digitalisering door de pandemie 
is aangejaagd; brengt in herinnering dat bij 
het herstel van lokale gemeenschappen 
digitalisering en digitale aansluitbaarheid 
de hoogste prioriteit moeten hebben, ook in 
de stadsrand, op het platteland en in 
kleine steden;

Or. fr

Amendement 167
Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. herinnert eraan dat artificiële 
intelligentie (AI) slimme oplossingen voor 
steden mogelijk maakt met diverse 
voordelen, waaronder een efficiëntere 
energie-infrastructuur, efficiënter water- 
en afvalbeheer, en minder vervuiling, 
geluidshinder en verkeerscongestie; 
waarschuwt dat lokale overheden voor 
aanzienlijke uitdagingen staan die de 
digitale transformatie vanuit 
technologisch, maatschappelijk en 
regelgevend oogpunt ondermijnen, te 
weten: i) de beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid van technologie en 
gegevens, de afhankelijkheid van 
particuliere derde partijen en het gebrek 
aan vaardigheden; ii) ethische 
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uitdagingen met betrekking tot het 
objectieve gebruik van AI; en iii) 
problemen bij het reguleren van onderling 
afhankelijke infrastructuur en gegevens;

Or. en

Amendement 168
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt aan op maatregelen en 
beleid, zodat op verschillende niveaus, van 
stedelijk tot Europees niveau, een 
rechtvaardige digitale transitie kan worden 
bewerkstelligd; pleit ervoor dat digitale 
inclusie wordt erkend als een recht voor de 
nieuwe generatie, en dringt aan op een 
duidelijke toezegging om universele 
internetconnectiviteit voor steden te 
bereiken;

15. dringt aan op maatregelen en 
beleid, zodat op verschillende niveaus, van 
stedelijk tot Europees niveau, een 
rechtvaardige digitale transitie kan worden 
bewerkstelligd; pleit ervoor dat digitale 
inclusie wordt erkend als een recht voor de 
nieuwe generatie, dringt aan op een 
duidelijke toezegging om universele 
internetconnectiviteit voor steden te 
bereiken, en beveelt het opzetten van 
proefprojecten op stedelijk niveau aan 
aangezien steden bij uitstek geschikt zijn 
om beleid voor digitale inclusie uit te 
testen;

Or. en

Amendement 169
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt aan op maatregelen en 
beleid, zodat op verschillende niveaus, van 
stedelijk tot Europees niveau, een 
rechtvaardige digitale transitie kan worden 
bewerkstelligd; pleit ervoor dat digitale 

15. dringt aan op maatregelen en 
beleid, zodat op verschillende niveaus, van 
stedelijk tot Europees niveau, een 
rechtvaardige digitale transitie kan worden 
bewerkstelligd; pleit ervoor dat digitale 
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inclusie wordt erkend als een recht voor de 
nieuwe generatie, en dringt aan op een 
duidelijke toezegging om universele 
internetconnectiviteit voor steden te 
bereiken;

inclusie wordt erkend als een recht en 
dringt aan op een duidelijke toezegging om 
universele internetconnectiviteit voor 
steden te bereiken; verzoekt de lidstaten 
hun inspanningen op te voeren om de 
witte zones te verkleinen, zowel in steden 
als op het platteland;

Or. fr

Amendement 170
Veronika Vrecionová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt aan op maatregelen en 
beleid, zodat op verschillende niveaus, van 
stedelijk tot Europees niveau, een 
rechtvaardige digitale transitie kan worden 
bewerkstelligd; pleit ervoor dat digitale 
inclusie wordt erkend als een recht voor 
de nieuwe generatie, en dringt aan op een 
duidelijke toezegging om universele 
internetconnectiviteit voor steden te 
bereiken;

15. dringt aan op maatregelen en 
beleid, zodat op verschillende niveaus, van 
stedelijk tot Europees niveau, een 
rechtvaardige digitale transitie kan worden 
bewerkstelligd; dringt aan op een 
duidelijke toezegging om universele 
internetconnectiviteit voor steden te 
bereiken;

Or. en

Amendement 171
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt aan op maatregelen en 
beleid, zodat op verschillende niveaus, van 
stedelijk tot Europees niveau, een 
rechtvaardige digitale transitie kan worden 
bewerkstelligd; pleit ervoor dat digitale 
inclusie wordt erkend als een recht voor de 

15. dringt aan op maatregelen en 
beleid, zodat op verschillende niveaus, van 
steden en plattelandsgemeenschappen tot 
Europees niveau, een rechtvaardige digitale 
transitie kan worden bewerkstelligd; pleit 
ervoor dat digitale inclusie wordt erkend 
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nieuwe generatie, en dringt aan op een 
duidelijke toezegging om universele 
internetconnectiviteit voor steden te 
bereiken;

als een recht voor de nieuwe generatie, en 
dringt aan op een duidelijke toezegging om 
universele internetconnectiviteit voor 
steden te bereiken;

Or. ro

Amendement 172
Alin Mituța, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Katalin Cseh, Irène 
Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt aan op maatregelen en 
beleid, zodat op verschillende niveaus, van 
stedelijk tot Europees niveau, een 
rechtvaardige digitale transitie kan worden 
bewerkstelligd; pleit ervoor dat digitale 
inclusie wordt erkend als een recht voor de 
nieuwe generatie, en dringt aan op een 
duidelijke toezegging om universele 
internetconnectiviteit voor steden te 
bereiken;

15. dringt aan op maatregelen en 
beleid, zodat op verschillende niveaus, van 
stedelijk tot Europees niveau, een 
rechtvaardige digitale transitie kan worden 
bewerkstelligd; pleit ervoor dat digitale 
inclusie wordt erkend als een recht voor 
alle generaties, en dringt aan op een 
duidelijke toezegging om universele 
internetconnectiviteit voor steden te 
bereiken;

Or. en

Amendement 173
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat digitalisering op 
talrijke manieren, met name tijdens de 
lockdownperioden, heeft bijgedragen aan 
het aanpakken van de uitdagingen die het 
directe gevolg zijn van de pandemie, 
onder meer op het gebied van openbare 
diensten, onlineshoppen enz.; is van 
mening dat verdere digitalisering nog 
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altijd in hoog tempo en onder 
concurrerende marktvoorwaarden 
plaatsvindt; verzoekt de Commissie deze 
ontwikkelingen nauwlettend te monitoren 
en te waarborgen dat deze in volledige 
overeenstemming zijn met het acquis van 
de Unie, met name waar het sociale en 
werknemersrechten betreft;

Or. en

Amendement 174
Alin Mituța, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Katalin Cseh, Irène 
Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat bibliotheken en 
cultuurcentra lokale gemeenschappen en 
kansarme groepen kunnen ondersteunen 
door het vergemakkelijken van digitale en 
sociale inclusie, een leven lang leren en 
uitzicht op werk;

Or. en

Amendement 175
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat digitale geletterdheid 
moet worden versterkt, zodat de toegang 
tot nieuwe mogelijkheden wordt 
uitgebreid; is van mening dat investering in 
onderwijs en opleiding aan de hand van 
alomvattende programma’s een boost moet 
worden gegeven voor de bij- en 
omscholing van werknemers en een 

16. wijst erop dat digitale geletterdheid 
moet worden versterkt, zodat de toegang 
tot nieuwe mogelijkheden wordt 
uitgebreid; is van mening dat investering in 
onderwijs en opleiding aan de hand van 
alomvattende programma’s een boost moet 
worden gegeven voor de bij- en 
omscholing van werknemers, zowel in de 
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levenslang leren, waarbij wordt ingespeeld 
op de verschuivingen in de vraag naar 
vaardigheden; dringt aan op een actieplan 
waardoor meer vrouwen en meisjes 
onderwijs gaan volgen op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) en in deze sector gaan 
werken;

publieke als in de private sector, en een 
levenslang leren, waarbij wordt ingespeeld 
op de verschuivingen in de vraag naar 
vaardigheden; dringt aan op een actieplan 
waardoor meer vrouwen en meisjes 
onderwijs gaan volgen op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) en in deze sector gaan 
werken;

Or. ro

Amendement 176
Mónica Silvana González, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat digitale geletterdheid 
moet worden versterkt, zodat de toegang 
tot nieuwe mogelijkheden wordt 
uitgebreid; is van mening dat investering in 
onderwijs en opleiding aan de hand van 
alomvattende programma’s een boost moet 
worden gegeven voor de bij- en 
omscholing van werknemers en een 
levenslang leren, waarbij wordt ingespeeld 
op de verschuivingen in de vraag naar 
vaardigheden; dringt aan op een actieplan 
waardoor meer vrouwen en meisjes 
onderwijs gaan volgen op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) en in deze sector gaan 
werken;

16. wijst erop dat digitale geletterdheid 
moet worden versterkt, zodat de toegang 
tot nieuwe mogelijkheden wordt 
uitgebreid; is van mening dat investering in 
onderwijs en opleiding aan de hand van 
alomvattende programma’s een boost moet 
worden gegeven voor de bij- en 
omscholing van werknemers en een 
levenslang leren, waarbij wordt ingespeeld 
op de verschuivingen in de vraag naar 
vaardigheden; dringt erop aan dat de 
Europese Commissie maatregelen neemt 
waardoor meer vrouwen en meisjes 
onderwijs gaan volgen op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) en in deze sector gaan 
werken;

Or. en

Amendement 177
Vlad-Marius Botoş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat digitale geletterdheid 
moet worden versterkt, zodat de toegang 
tot nieuwe mogelijkheden wordt 
uitgebreid; is van mening dat investering in 
onderwijs en opleiding aan de hand van 
alomvattende programma’s een boost moet 
worden gegeven voor de bij- en 
omscholing van werknemers en een 
levenslang leren, waarbij wordt ingespeeld 
op de verschuivingen in de vraag naar 
vaardigheden; dringt aan op een actieplan 
waardoor meer vrouwen en meisjes 
onderwijs gaan volgen op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) en in deze sector gaan 
werken;

16. wijst erop dat digitale geletterdheid 
moet worden versterkt, zodat de toegang 
tot nieuwe mogelijkheden wordt 
uitgebreid; is van mening dat investering in 
onderwijs en opleiding aan de hand van 
alomvattende programma’s een boost moet 
worden gegeven voor de bij- en 
omscholing van werknemers en een 
levenslang leren, waarbij wordt ingespeeld 
op de verschuivingen in de vraag naar 
vaardigheden; dringt aan op een actieplan 
waardoor meer vrouwen en meisjes 
onderwijs gaan volgen op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering, 
kunst en wiskunde (STEAM) en in deze 
sector gaan werken;

Or. en

Amendement 178
Vlad-Marius Botoş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de 
onderwijsinfrastructuur en -hubs moeten 
worden herzien en vernieuwd 
overeenkomstig de nieuwe pedagogische 
en wetenschappelijke ontwikkelingen op 
het gebied van onderwijs; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten voldoende 
middelen toe te wijzen voor de 
opwaardering van onderwijsinstellingen 
en voor het opleiden van zowel 
leerkrachten als leerlingen van alle 
leeftijden, zodat zij groene en digitale 
vaardigheden kunnen opdoen en zo 
voorbereid zijn op de groene en digitale 
toekomst;

Or. en
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Amendement 179
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat steden de effecten 
van digitale platforms op de stedelijke 
factoren waar zij invloed op uitoefenen 
moeten kunnen bijstellen, en dat 
opkomende technologieën, bijvoorbeeld 
artificiële intelligentie, aan ethische 
criteria moeten voldoen teneinde te 
voorkomen dat bestaande sociale 
ongelijkheden zich ook in de toekomst 
weer voordoen;

Or. en

Amendement 180
Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. dringt aan op een snelle afronding 
van de gemeenschappelijke Europese 
gegevensruimte voor mobiliteit die een 
positief effect kan hebben op 
openbaarvervoersystemen in stedelijke 
gebieden in termen van doeltreffendheid 
en efficiëntie, en bijgevolg meer 
gebruikers kan aantrekken;

Or. en

Amendement 181
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. vraagt om speciale aandacht voor 
sectoren die minder geschikt zijn voor 
digitalisering, bijvoorbeeld op het gebied 
van interactie en cultuur; is van mening 
dat de stedelijke ruimte met name voor 
deze sectoren moet worden bestemd;

Or. en

Amendement 182
Mónica Silvana González, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert eraan dat digitalisering 
niet alleen hand in hand moet gaan met 
toegang tot internet, maar ook met de 
beschikbaarheid van de nodige 
apparatuur;

Or. en

Amendement 183
Katalin Cseh, Ondřej Knotek, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana 
Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. is van mening dat de bestaande 
stedelijke infrastructuur voor de primaire 
gezondheidszorg zowel fysiek als 
financieel moet worden versterkt; merkt 
op dat de veranderingen op het gebied van 
de verlening van gezondheidszorg ook de 
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komst van digitale innovatie zullen 
versnellen en de integratie van zorg zullen 
verbeteren door middel van 
geactualiseerde informatiekanalen die 
gerichtere, gepersonaliseerde, 
doeltreffende en efficiënte 
gezondheidszorg mogelijk maken;

Or. en

Amendement 184
Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. pleit voor een EU-actieplan voor 
de invoering van een centraal en 
multimodaal ticketsysteem waarmee 
burgers op een gebruiksvriendelijkere en 
veiligere wijze tussen en binnen stedelijke 
gebieden in de EU kunnen reizen;

Or. en

Amendement 185
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. verzoekt de Commissie om 
samen met de lidstaten en de stedelijke 
autoriteiten te werken aan de 
ontwikkeling van netwerken om burgers 
voor te lichten over het gebruik van 
digitale gezondheidszorg en digitale 
overheidsdiensten, met universele en 
gelijke toegang, het hoogst mogelijke 
niveau van bescherming van gevoelige 
gegevens en optimale preventie van 
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cybercriminaliteit; benadrukt de cruciale 
rol van de lidstaten bij het ondersteunen 
van stedelijke autoriteiten bij hun 
inspanningen met betrekking tot de 
vormgeving en waarborging van digitale 
inclusie, door de gegevens van burgers te 
beschermen en de empowerment van 
burgers en lokale ondernemingen te 
bevorderen in de vorm van toegang tot 
gegevens;

Or. en

Amendement 186
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op de noodzaak om zich als 
gevolg van de COVID-19-pandemie aan te 
passen aan de nieuwe realiteit en om een 
nieuw model voor stedelijke gebieden van 
de EU te overwegen;

17. wijst op de noodzaak om zich als 
gevolg van de COVID-19-pandemie aan te 
passen aan de nieuwe realiteit en om een 
nieuw model voor stedelijke gebieden van 
de EU te overwegen, waarin rekening 
wordt gehouden met hun rol in de 
ruimere regio’s waarin zij gelegen zijn; 
benadrukt in dit verband dat het 
belangrijk is alomvattende strategieën te 
ontwikkelen die de verschillende 
strategieën en beleidsmaatregelen 
omvatten die op Europees niveau worden 
ontwikkeld, bijvoorbeeld in de Europese 
Green Deal, de Europese digitale strategie 
en de langetermijnvisie voor de 
plattelandsgebieden van de EU;

Or. pt

Amendement 187
Nora Mebarek, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op de noodzaak om zich als 
gevolg van de COVID-19-pandemie aan te 
passen aan de nieuwe realiteit en om een 
nieuw model voor stedelijke gebieden van 
de EU te overwegen;

17. wijst op de noodzaak om zich als 
gevolg van de COVID-19-pandemie aan te 
passen aan de nieuwe realiteit en om een 
nieuw model voor stedelijke gebieden van 
de EU te overwegen; is in dit kader van 
mening dat de Conferentie over de 
toekomst van Europa door het erkennen 
van de essentiële rol van de lokale 
overheden, de EU een unieke kans biedt 
om een bottom-upbenadering te hanteren 
teneinde haar governance te herzien, 
efficiënter te werk te gaan en zich meer 
toe te spitsen op de daadwerkelijke 
behoeften van de burgers die als partner 
moeten worden ingezet voor het 
vaststellen van oplossingen;

Or. en

Amendement 188
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op de noodzaak om zich als 
gevolg van de COVID-19-pandemie aan te 
passen aan de nieuwe realiteit en om een 
nieuw model voor stedelijke gebieden van 
de EU te overwegen;

17. wijst op de noodzaak om zich als 
gevolg van de COVID-19-pandemie aan te 
passen aan de nieuwe realiteit en om een 
nieuw model voor stedelijke gebieden van 
de EU te overwegen; is van mening dat de 
Conferentie over de toekomst van Europa 
een kans biedt om een sterkere 
aanwezigheid van steden in de 
besluitvormingsprocessen van de EU te 
waarborgen en hen een grotere rol toe te 
bedelen bij het opbouwen van een sterkere 
participerende democratie en dialoog met 
de burgers;

Or. en
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Amendement 189
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op de noodzaak om zich als 
gevolg van de COVID-19-pandemie aan te 
passen aan de nieuwe realiteit en om een 
nieuw model voor stedelijke gebieden van 
de EU te overwegen;

17. wijst op de noodzaak om zich als 
gevolg van de COVID-19-pandemie aan te 
passen aan de nieuwe realiteit en om een 
nieuw model voor stedelijke gebieden van 
de EU te overwegen, en daarbij meer 
ruimte te bieden voor creativiteit, 
maatschappelijke betrokkenheid en 
experimenten (proefprojecten, testen, 
uitwisseling), belemmeringen weg te 
nemen en de toegankelijkheid van 
administratieve procedures te verhogen 
(“ontbureaucratisering”);

Or. en

Amendement 190
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op de noodzaak om zich als 
gevolg van de COVID-19-pandemie aan te 
passen aan de nieuwe realiteit en om een 
nieuw model voor stedelijke gebieden van 
de EU te overwegen;

17. wijst op de noodzaak om zich als 
gevolg van de COVID-19-pandemie aan te 
passen aan de nieuwe realiteit en om een 
nieuw model voor stedelijke gebieden van 
de EU te overwegen; benadrukt dat het 
nieuwe model rekening moet houden met 
de specifieke kenmerken van de 
ultraperifere gebieden en deze moet 
beschermen, overeenkomstig artikel 349 
VWEU;

Or. fr

Amendement 191
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Vlad-Marius Botoş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt het belang van 
stedelijke gebieden als hubs voor de 
gezondheidszorg en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, 
punt k) VWEU, en artikel 6, 
punt a) VWEU, samen te werken, steun te 
verlenen en voldoende nationale en 
Europese middelen beschikbaar te stellen 
om op lokaal, nationaal en Europees 
niveau responsstrategieën, protocollen en 
procedures uit te werken met het oog op 
betere samenwerking in het geval van 
gezondheidscrises, en Europese 
minimumnormen in de gezondheidssector 
tot stand te brengen met betrekking tot de 
gezondheidszorginfrastructuur en -
praktijken, rekening houdend met het 
gegeven dat de bevolking in stedelijke en 
voorstedelijke gebieden het zwaarst 
worden getroffen wanneer pandemieën 
zich voordoen;

Or. en

Amendement 192
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat een reeks 
innovatieve concepten een cruciale rol zal 
spelen in het nieuwe model voor de 
stedelijke gebieden van de EU:
– een hogere mate van gezond verstand;
– meer veelzijdigheid, multifunctionaliteit 
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en diversiteit in de stedelijke ruimte, met 
betrekking tot de woon- en werkomgeving, 
productie, creativiteit, openbare diensten, 
mobiliteit, interactie enz.;
– ondersteuning van het flexibele en 
hybride gebruik van de stedelijke ruimte;
– recht op grondgebruik;
– de 15-minutenstad;

Or. en

Amendement 193
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst op de behoefte aan een lokale 
toeleveringsketen, die bijdraagt aan 
zelfvoorziening, teneinde de economische 
gevolgen van de pandemie en 
vergelijkbare gebeurtenissen in de 
toekomst het hoofd te kunnen bieden;

Or. ro

Amendement 194
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. erkent dat, ondanks het gebrek aan 
expliciete EU-bevoegdheden op het gebied 
van stedelijke ontwikkeling, een breed 
scala aan EU-initiatieven haar stempel 
drukt op stedelijke gemeenten, steden en 
functionele stedelijke gebieden;

18. erkent dat, ondanks het gebrek aan 
expliciete EU-bevoegdheden op het gebied 
van stedelijke ontwikkeling, een breed 
scala aan EU-initiatieven haar stempel 
drukt op stedelijke gemeenten, steden en 
functionele stedelijke gebieden; erkent het 
belang van sterkere samenwerking op het 
gebied van voor stedelijke gebieden 
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relevante EU-programma’s en -beleid; 
maakt zich zorgen dat verschillende 
initiatieven in de afgelopen jaren 
weliswaar verder gaan dan het 
cohesiebeleid, maar dat het niveau van 
coördinatie laag is, met risico’s op 
overlapping en effecten die geen resultaat 
opleveren;

Or. en

Amendement 195
Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. erkent dat, ondanks het gebrek aan 
expliciete EU-bevoegdheden op het gebied 
van stedelijke ontwikkeling, een breed 
scala aan EU-initiatieven haar stempel 
drukt op stedelijke gemeenten, steden en 
functionele stedelijke gebieden;

18. erkent dat, ondanks het gebrek aan 
expliciete EU-bevoegdheden op het gebied 
van stedelijke ontwikkeling, een breed 
scala aan EU-initiatieven haar stempel 
drukt op stedelijke gemeenten, steden en 
functionele stedelijke gebieden; verzoekt 
de Unie om haar communicatie met de 
lokale overheden te verbeteren om het 
gebruik van deze instrumenten op 
stedelijk niveau te bevorderen;

Or. it

Amendement 196
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. erkent dat, ondanks het gebrek aan 
expliciete EU-bevoegdheden op het gebied 
van stedelijke ontwikkeling, een breed 
scala aan EU-initiatieven haar stempel 
drukt op stedelijke gemeenten, steden en 

18. erkent dat, ondanks het gebrek aan 
expliciete EU-bevoegdheden op het gebied 
van stedelijke ontwikkeling, een breed 
scala aan EU-initiatieven haar stempel 
drukt op stedelijke gemeenten, steden en 
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functionele stedelijke gebieden; functionele stedelijke gebieden; pleit voor 
de medewerking van lokale stedelijke 
kmo’s en startende ondernemingen in het 
kader van ontwikkelingsstrategieën en -
plannen met betrekking tot steden en 
wijken;

Or. en

Amendement 197
Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. erkent dat, ondanks het gebrek aan 
expliciete EU-bevoegdheden op het gebied 
van stedelijke ontwikkeling, een breed 
scala aan EU-initiatieven haar stempel 
drukt op stedelijke gemeenten, steden en 
functionele stedelijke gebieden;

18. erkent dat, ondanks het gebrek aan 
expliciete EU-bevoegdheden op het gebied 
van stedelijke ontwikkeling, een breed 
scala aan EU-initiatieven haar stempel 
drukt op stedelijke gemeenten, steden en 
functionele stedelijke gebieden; verzoekt 
de Commissie de EU-bevoegdheden op het 
gebied van stedelijke ontwikkeling op de 
agenda van de Conferentie over de 
toekomst van Europa te plaatsen;

Or. en

Amendement 198
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. erkent dat, ondanks het gebrek aan 
expliciete EU-bevoegdheden op het gebied 
van stedelijke ontwikkeling, een breed 
scala aan EU-initiatieven haar stempel 
drukt op stedelijke gemeenten, steden en 
functionele stedelijke gebieden;

18. erkent dat, ondanks het gebrek aan 
expliciete EU-bevoegdheden op het gebied 
van stedelijke ontwikkeling, een breed 
scala aan EU-initiatieven haar stempel 
drukt op stedelijke gemeenten, steden, 
metropolen en functionele stedelijke 
gebieden;
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Or. ro

Amendement 199
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de stedenagenda 
voor de EU als nieuw model voor bestuur 
op verschillende niveaus; is van mening 
dat dit niet bij een vrijwillig proces mag 
blijven;

19. is ingenomen met de stedenagenda 
voor de EU als nieuw model voor bestuur 
op verschillende niveaus; is van mening 
dat dit niet bij een vrijwillig proces mag 
blijven; benadrukt dat het 
maatschappelijk middenveld nauwer 
betrokken moet worden bij de 
besluitvormingsprocessen en beklemtoont 
het belang van de bevordering van 
bottom-upbenaderingen teneinde 
optimaal te kunnen voorzien in de lokale 
en regionale behoeften;

Or. en

Amendement 200
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de stedenagenda 
voor de EU als nieuw model voor bestuur 
op verschillende niveaus; is van mening 
dat dit niet bij een vrijwillig proces mag 
blijven;

19. is ingenomen met de stedenagenda 
voor de EU als nieuw model voor bestuur 
op verschillende niveaus; is van mening 
dat dit niet bij een vrijwillig proces mag 
blijven en spoort de lidstaten en de 
Commissie aan zich in te zetten voor de 
uitvoering van de ontvangen 
aanbevelingen;

Or. en
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Amendement 201
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de stedenagenda 
voor de EU als nieuw model voor bestuur 
op verschillende niveaus; is van mening 
dat dit niet bij een vrijwillig proces mag 
blijven;

19. is ingenomen met de stedenagenda 
voor de EU als nieuw model voor bestuur 
op verschillende niveaus;

Or. fr

Amendement 202
Veronika Vrecionová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de stedenagenda 
voor de EU als nieuw model voor bestuur 
op verschillende niveaus; is van mening 
dat dit niet bij een vrijwillig proces mag 
blijven;

19. is ingenomen met de stedenagenda 
voor de EU als nieuw model voor bestuur 
op verschillende niveaus; is van mening 
dat dit een vrijwillig proces moet blijven;

Or. en

Amendement 203
Mónica Silvana González, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de stedenagenda 
voor de EU als nieuw model voor bestuur 
op verschillende niveaus; is van mening 
dat dit niet bij een vrijwillig proces mag 
blijven;

19. is ingenomen met de stedenagenda 
voor de EU als nieuw model voor bestuur 
op verschillende niveaus; betreurt het feit 
dat dit een vrijwillig proces blijft;
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Or. en

Amendement 204
Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. stelt vast dat nieuwe hulpmiddelen 
voor persoonlijke mobiliteit (zoals e-
scooters en elektrische fietsen) aanleiding 
geven tot ernstige bezorgdheid waar het 
de veiligheid van de hulpmiddelen zelf en 
het veilige gebruik ervan betreft, alsmede 
het gebrek aan veilige parkeerplaatsen in 
stedelijke gebieden; verzoekt de 
Commissie richtsnoeren voor de lidstaten 
op te stellen betreffende het beheer van 
deze veiligheidsaspecten, met inbegrip van 
de verkeersregels; herinnert de 
Commissie en de lidstaten eraan dat er 
EU- en nationale bewustmakings- en 
voorlichtingscampagnes moeten worden 
ontwikkeld betreffende het veilige gebruik 
van hulpmiddelen voor micromobiliteit, 
met speciale aandacht voor kwetsbare 
weggebruikers en het herontwerp van de 
stedelijke openbare ruimte, zodat deze ook 
voorzien in veilige parkeerplaatsen voor 
deze hulpmiddelen;

Or. en

Amendement 205
Alin Mituța, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Katalin Cseh, Irène 
Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. erkent de belangrijke rol die 
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stedelijke gebieden vervullen bij de 
concrete uitvoering van programma’s en 
projecten uit hoofde van de EU-
wetgeving;

Or. en

Amendement 206
Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. merkt op dat de COVID-19-
pandemie heeft geleid tot de groei van de 
thuisbezorgingssector en met name het 
gebruik van bestelwagens, gemotoriseerde 
tweewielers, zoals bromfietsen, en fietsen, 
waardoor de opkomst van nieuwe soorten 
platformwerk en nieuw bedrijfsmodellen 
in stedelijke gebieden een duw heeft 
gekregen; verzoekt de Commissie een 
aanbeveling voor te leggen inzake de 
veiligheid van bezorgers, inclusief 
voorschriften voor werkgevers en 
bedrijven om te garanderen dat 
veiligheidsapparatuur en veilige 
voertuigen worden verstrekt en gebruikt, 
alsook opleiding met betrekking tot de 
digitale hulpmiddelen die zij eventueel 
moeten gebruiken, zoals applicaties en 
interactieve platforms;

Or. en

Amendement 207
Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Katalin Cseh, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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19 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de lokale en regionale overheden 
en hun projectmanagementteams van 
goede steun te voorzien inzake EU-
programma’s en 
financieringsmogelijkheden;

Or. en

Amendement 208
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herhaalt dat steden meer financiële 
mogelijkheden nodig hebben voor de 
lokale uitvoering van programma’s; dringt 
erop aan dat het Stedelijk Europa-initiatief 
over meer geld kan beschikken en wordt 
uitgebreid;

20. herhaalt dat steden meer financiële 
mogelijkheden nodig hebben voor de 
lokale uitvoering van programma’s; dringt 
erop aan dat het Stedelijk Europa-initiatief 
over meer geld kan beschikken en wordt 
uitgebreid; beschouwt stedelijke 
gemeenschappen als belangrijke actoren 
en belanghebbenden om de door de EU 
gefinancierde beleidsmaatregelen binnen 
de veerkrachtplannen te doen slagen;

Or. ro

Amendement 209
Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herhaalt dat steden meer financiële 
mogelijkheden nodig hebben voor de 
lokale uitvoering van programma’s; dringt 
erop aan dat het Stedelijk Europa-initiatief 
over meer geld kan beschikken en wordt 
uitgebreid;

20. herhaalt dat steden meer financiële 
mogelijkheden nodig hebben voor de 
lokale uitvoering van programma’s; dringt 
erop aan dat het Stedelijk Europa-initiatief 
over meer geld kan beschikken en wordt 
uitgebreid, en dat daarbij wordt 
gewaarborgd dat steden in de 
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ultraperifere gebieden er effectief en vlot 
toegang toe hebben;

Or. fr

Amendement 210
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herhaalt dat steden meer financiële 
mogelijkheden nodig hebben voor de 
lokale uitvoering van programma’s; dringt 
erop aan dat het Stedelijk Europa-initiatief 
over meer geld kan beschikken en wordt 
uitgebreid;

20. herhaalt dat steden meer financiële 
mogelijkheden nodig hebben voor de 
lokale uitvoering van programma’s; dringt 
erop aan dat het Stedelijk Europa-initiatief 
over meer geld kan beschikken en wordt 
uitgebreid, en merkt op dat het steun zal 
verlenen aan de verwezenlijking van de 
stedenagenda in de volgende 
programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 211
Veronika Vrecionová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herhaalt dat steden meer financiële 
mogelijkheden nodig hebben voor de 
lokale uitvoering van programma’s; dringt 
erop aan dat het Stedelijk Europa-
initiatief over meer geld kan beschikken 
en wordt uitgebreid;

20. herhaalt dat steden meer financiële 
mogelijkheden nodig hebben voor de 
lokale uitvoering van programma’s;

Or. en

Amendement 212
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Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herhaalt dat steden meer financiële 
mogelijkheden nodig hebben voor de 
lokale uitvoering van programma’s; dringt 
erop aan dat het Stedelijk Europa-
initiatief over meer geld kan beschikken 
en wordt uitgebreid;

20. herhaalt dat steden toereikende 
financiële mogelijkheden nodig hebben 
voor de lokale uitvoering van 
programma’s;

Or. en

Amendement 213
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herhaalt dat steden meer financiële 
mogelijkheden nodig hebben voor de 
lokale uitvoering van programma’s; dringt 
erop aan dat het Stedelijk Europa-initiatief 
over meer geld kan beschikken en wordt 
uitgebreid;

20. herhaalt dat steden meer en direct 
toegankelijke financiële mogelijkheden 
nodig hebben voor de lokale uitvoering van 
programma’s; dringt erop aan dat het 
Stedelijk Europa-initiatief over meer geld 
kan beschikken en wordt uitgebreid;

Or. en

Amendement 214
Vlad-Marius Botoş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt de economische en 
sociale bijdrage en effecten van de 
culturele en sportsector; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten samen te 
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werken en voldoende nationale en 
Europese middelen beschikbaar te stellen 
voor de totstandbrenging van een 
geschikte culturele en sportinfrastructuur, 
de voorlichting met betrekking tot de 
economische en recreatiesector te 
bevorderen, met name voor de 
breedtecultuur- en breedtesportsector voor 
de lokale bevolking in stedelijke en 
voorstedelijke gebieden, en met een 
actieplan te komen voor de herstart en 
veerkracht van deze twee sectoren die op 
lokaal, nationaal en Europees niveau een 
belangrijke bijdrage leveren;

Or. en

Amendement 215
Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. herhaalt dat steden meer 
financiële mogelijkheden nodig hebben 
voor de lokale uitvoering van 
programma’s; herinnert eraan dat 
400 000 000 EUR van de middelen voor 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei” worden 
toegewezen aan het Stedelijk Europa-
initiatief onder direct of indirect beheer 
van de Commissie zoals vastgelegd in 
Verordening (EU) 2021/1058, en dringt 
erop aan dat het Stedelijk Europa-
initiatief over meer geld kan beschikken 
en wordt uitgebreid met het oog op de 
verwezenlijking van de stedenagenda in 
de volgende programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 216
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Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Katalin Cseh, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt dat het economisch 
herstel van steden zal worden belemmerd 
door de sterk stijgende energieprijzen; 
dringt aan op passende maatregelen ter 
bevordering van de energie-unie en ter 
versterking van de veerkracht van de 
Europese energiemarkt;

Or. en

Amendement 217
Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. spoort steden en gemeenten aan 
initiatieven van burgers zoveel mogelijk te 
steunen en sponsorprojecten te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 218
Veronika Vrecionová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst op het belang van EU-
financiering voor het op lokaal niveau 
verwezenlijken van sociale inclusie; pleit 
ervoor dat het effect ervan wordt versterkt 
door middel van een gemeenschappelijk 

Schrappen
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kader voor beheer en verslaglegging;

Or. en

Amendement 219
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst op het belang van EU-
financiering voor het op lokaal niveau 
verwezenlijken van sociale inclusie; pleit 
ervoor dat het effect ervan wordt versterkt 
door middel van een gemeenschappelijk 
kader voor beheer en verslaglegging;

21. wijst op het belang van EU-
financiering voor het op lokaal niveau 
verwezenlijken van sociale inclusie van de 
armste bevolkingsgroepen en de 
middenklasse, alsook de gezinnen; pleit 
ervoor dat het effect ervan wordt versterkt 
door middel van een gemeenschappelijk 
kader voor beheer en verslaglegging om de 
stadsvlucht van arbeiders, ambachtslieden 
en laagbetaalden naar de stadsrand en het 
platteland te voorkomen; verzoekt de 
lidstaten met het oog hierop de gevolgen 
van immigratie voor de stedelijke 
gebieden te beperken en de druk op de 
woningmarkt te verlichten;

Or. fr

Amendement 220
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst op het belang van EU-
financiering voor het op lokaal niveau 
verwezenlijken van sociale inclusie; pleit 
ervoor dat het effect ervan wordt versterkt 
door middel van een gemeenschappelijk 
kader voor beheer en verslaglegging;

21. wijst op het belang van EU-
financiering voor het op lokaal niveau 
verwezenlijken van sociale inclusie; pleit 
ervoor dat het effect ervan wordt versterkt 
door middel van een gemeenschappelijk 
kader voor beheer en verslaglegging; pleit 
tevens voor meer participatie op het 
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gebied van maatschappelijke 
dienstverlening op nationaal en Europees 
niveau;

Or. en

Amendement 221
Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst op het belang van EU-
financiering voor het op lokaal niveau 
verwezenlijken van sociale inclusie; pleit 
ervoor dat het effect ervan wordt versterkt 
door middel van een gemeenschappelijk 
kader voor beheer en verslaglegging;

21. wijst op het belang van EU-
financiering voor het op lokaal niveau 
verwezenlijken van sociale inclusie; pleit 
ervoor dat het effect ervan wordt versterkt, 
met name voor de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen, zoals personen met 
een handicap, en vraagt om een 
gemeenschappelijk kader voor beheer en 
verslaglegging vast te stellen;

Or. it

Amendement 222
Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat de huidige COVID-
19-crisis sterke verschillen tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden aan het 
licht heeft gebracht waar het de kwaliteit 
van en toegang tot basisvoorzieningen 
betreft, zoals gezondheidszorg- en 
vervoersdiensten; herinnert eraan dat 
plattelandsgebieden, waar 30,6 % van de 
EU-bevolking woont, en uitzonderlijk 
dunbevolkte gebieden, te kampen hebben 
met een gebrek aan een hoogwaardige 
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vervoersinfrastructuur, alsmede met de 
onregelmatige voorziening van collectief 
openbaar vervoer, hetgeen een 
rechtstreeks effect heeft op de 
connectiviteit, toegankelijkheid en 
uiteindelijk ook de sociaal-economische 
ontwikkeling van deze gebieden; herhaalt 
dat het versterken van de verbindingen 
tussen het platteland en de steden een 
doorslaggevende rol kan spelen bij het 
keren van de ontvolkingstrends en het 
aanpakken van demografische 
veranderingen en gedrag na COVID-19, 
zoals de groei van telewerken of 
plattelandstoerisme;

Or. en

Amendement 223
Katalin Cseh, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. erkent dat er een gestructureerde 
dialoog betreffende de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit tussen de Commissie 
en de steden tot stand moet worden 
gebracht teneinde de betrokkenheid van 
stedelijke autoriteiten te monitoren bij de 
uitvoering van nationale herstel- en 
veerkrachtplannen; verzoekt de 
Commissie om in haar evaluatieverslag 
over de uitvoering van de faciliteit de rol 
van steden te onderzoeken en zo nodig 
deze rol te versterken teneinde een 
doeltreffende uitvoering van de faciliteit te 
waarborgen; benadrukt dat stedelijke 
autoriteiten van de nodige steun moeten 
worden voorzien om de nationale herstel- 
en veerkrachtplannen doeltreffend uit te 
voeren door middel van 
capaciteitsopbouw, uitwisselingen en 
technische bijstand;
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Or. en

Amendement 224
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de lokale en regionale 
overheden specifieke strategieën en 
passende maatregelen te ontwikkelen om 
belemmeringen weg te nemen met 
betrekking tot het recht op huisvesting, 
zoals discriminatie, financialisering, 
speculatie, de ontwikkeling van toerisme, 
onrechtmatige 
kredietverleningspraktijken, landroof, 
conflicten, gedwongen uitzettingen, 
milieuschade en kwetsbaarheid voor 
rampen;

Or. en

Amendement 225
Niklas Nienaß, Ciarán Cuffe

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat de 
financieringsmogelijkheden van de EU 
meer expliciet gericht moeten zijn op 
participatieprocessen, proefprojecten 
(bijvoorbeeld voor het uittesten van 
nieuwe concepten en het uitwisselen van 
ervaringen) en de capaciteitsopbouw van 
stedelijke actoren, als belangrijke 
maatregelen betreffende investeringssteun 
ten behoeve van veerkrachtigere en 
duurzame steden;
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Or. en

Amendement 226
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie een 
gedragscode voor partnerschap voor te 
stellen met minimumnormen voor de 
betrokkenheid van regionale, lokale, 
stedelijke en andere overheden, 
economische en sociale partners, de 
relevante instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen en niet-
gouvernementele organisaties, alsook de 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
het bevorderen van sociale inclusie, 
fundamentele waarden en non-
discriminatie; is van mening dat die 
instanties betrokken moeten worden bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van EU-programma’s, 
bijvoorbeeld in toezichtcomités;

Schrappen

Or. fr

Amendement 227
Veronika Vrecionová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie een 
gedragscode voor partnerschap voor te 
stellen met minimumnormen voor de 
betrokkenheid van regionale, lokale, 
stedelijke en andere overheden, 
economische en sociale partners, de 

Schrappen
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relevante instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen en niet-
gouvernementele organisaties, alsook de 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
het bevorderen van sociale inclusie, 
fundamentele waarden en non-
discriminatie; is van mening dat die 
instanties betrokken moeten worden bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van EU-programma’s, 
bijvoorbeeld in toezichtcomités;

Or. en

Amendement 228
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie een 
gedragscode voor partnerschap voor te 
stellen met minimumnormen voor de 
betrokkenheid van regionale, lokale, 
stedelijke en andere overheden, 
economische en sociale partners, de 
relevante instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen en niet-
gouvernementele organisaties, alsook de 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
het bevorderen van sociale inclusie, 
fundamentele waarden en non-
discriminatie; is van mening dat die 
instanties betrokken moeten worden bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van EU-programma’s, 
bijvoorbeeld in toezichtcomités;

22. verzoekt de Commissie een 
gedragscode voor partnerschap voor te 
stellen met minimumnormen voor de 
betrokkenheid van regionale, lokale, 
stedelijke en andere overheden, 
economische en sociale partners, de 
relevante instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen en niet-
gouvernementele organisaties, alsook de 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
het bevorderen van sociale inclusie, 
fundamentele waarden en non-
discriminatie; is van mening dat die 
instanties betrokken moeten worden bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van EU-programma’s, 
bijvoorbeeld in toezichtcomités; herinnert 
eraan dat steden en stedelijke gebieden 
over voldoende administratieve capaciteit 
moeten beschikken, met name in de vorm 
van goed opgeleid personeel, teneinde de 
EU-middelen doeltreffend te kunnen 
inzetten;
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Or. en

Amendement 229
Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie een 
gedragscode voor partnerschap voor te 
stellen met minimumnormen voor de 
betrokkenheid van regionale, lokale, 
stedelijke en andere overheden, 
economische en sociale partners, de 
relevante instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen en niet-
gouvernementele organisaties, alsook de 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
het bevorderen van sociale inclusie, 
fundamentele waarden en non-
discriminatie; is van mening dat die 
instanties betrokken moeten worden bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van EU-programma’s, 
bijvoorbeeld in toezichtcomités;

22. herinnert alle lidstaten eraan een 
partnerschapsovereenkomst op te stellen 
overeenkomstig de bij de gedelegeerde 
verordening van de Commissie opgestelde 
gedragscode, met minimumnormen voor de 
betrokkenheid van regionale, lokale, 
stedelijke en andere overheden, 
economische en sociale partners, de 
relevante instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen en niet-
gouvernementele organisaties, alsook de 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
het bevorderen van sociale inclusie, 
fundamentele waarden en non-
discriminatie; pleit voor een grotere 
betrokkenheid van de partners bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van EU-programma’s, 
bijvoorbeeld in toezichtcomités;

Or. en

Amendement 230
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie een 
gedragscode voor partnerschap voor te 
stellen met minimumnormen voor de 
betrokkenheid van regionale, lokale, 
stedelijke en andere overheden, 

22. verzoekt de Commissie een 
gedragscode voor partnerschap voor te 
stellen met minimumnormen voor de 
betrokkenheid van regionale, lokale, 
stedelijke en andere overheden, 
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economische en sociale partners, de 
relevante instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen en niet-
gouvernementele organisaties, alsook de 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
het bevorderen van sociale inclusie, 
fundamentele waarden en non-
discriminatie; is van mening dat die 
instanties betrokken moeten worden bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van EU-programma’s, 
bijvoorbeeld in toezichtcomités;

economische en sociale partners, de 
relevante instanties die de academische 
wereld, de wereld van innovatie en 
onderzoek, en het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen en niet-
gouvernementele organisaties, alsook de 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
het bevorderen van sociale inclusie, 
fundamentele waarden en non-
discriminatie; is van mening dat die 
instanties betrokken moeten worden bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van EU-programma’s, 
bijvoorbeeld in toezichtcomités;

Or. ro

Amendement 231
Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de lidstaten erop toe te 
zien dat de stedelijke autoriteiten worden 
betrokken bij het ontwerp en de uitvoering 
van alle programma’s, en de stedelijke 
autoriteiten in kennis te stellen van de 
redenen waarom financieringsaanvragen 
zijn afgewezen; verzoekt de Commissie 
klachten van stedelijke autoriteiten te 
onderzoeken indien er geen geldige reden 
is gegeven voor de weigering van een 
financieringsaanvraag; 

Or. en

Amendement 232
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. pleit voor een grotere 
betrokkenheid en participatie van steden 
en stedelijke gebieden bij de planning en 
uitvoering van herstel- en 
veerkrachtplannen in het kader van 
NextGenerationEU;

Or. en

Amendement 233
Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. spoort de Commissie aan meer 
financiële middelen beschikbaar te stellen 
voor maatregelen als 
innovatiepartnerschappen en door EU-
steden uitgevoerde gezamenlijke 
aanbestedingsprocedures;

Or. en

Amendement 234
Susana Solís Pérez, Alin Mituța, Katalin Cseh, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen voor functionele 
stedelijke gebieden en middelgrote steden;

Or. en

Amendement 235
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Mónica Silvana González

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

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

23. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, de lidstaten en hun 
parlementen.

Or. en


