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Amendement 1
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie
van 9 februari 2005 over de sociale 
agenda (COM/2005/0033)

Or. de

Amendement 2
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op de artikelen 3, 12 en 141 van het 
EG-Verdrag, ingevolge waarvan de 
lidstaten ervoor moeten zorgen dat alle 
burgers gelijke kansen hebben,

- gelet op de artikelen 3, 13 en 141 van het 
EG-Verdrag, ingevolge waarvan de 
lidstaten ervoor moeten zorgen dat alle 
burgers gelijke kansen hebben,

Or. de

Amendement 3
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een van de 
doelstellingen van de Gemeenschap is om 
de harmonieuze economische en sociale 
ontwikkeling van de Gemeenschap te 
bevorderen en de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de 
onderscheiden regio's en de achterstand 
van de minst begunstigde regio's te 

A. overwegende dat een van de 
doelstellingen van de Gemeenschap is om 
de harmonieuze economische en sociale 
ontwikkeling in de gehele Gemeenschap te 
bevorderen en de verschillen tussen 
afzonderlijke regio's te verkleinen, welke 
doelstelling is neergelegd in artikel 158 
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verkleinen, welke doelstelling is 
neergelegd in artikel 158 van het EG-
Verdrag,

van het EG-Verdrag,

Or. pl

Amendement 4
Elspeth Attwooll

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat er ongelijkheden 
kunnen optreden, zowel binnen als tussen 
regio's,

Or. en

Amendement 5
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het economische 
succes van de Europese interne markt 
geconcentreerd is in de zwaartepunten en 
overwegende dat zelfs daar bepaalde 
sectoren van de maatschappij niet mee 
profiteren van de voordelen, maar steeds 
meer te kampen hebben met armoede,

Or. de

Amendement 6
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het cohesiebeleid een 
doel op zich vormt en het 
toepassingsgebied van dit beleid bijgevolg 
niet moet worden beperkt tot het 
ondersteunen van doelstellingen van 
ander beleid, wat het realiseren van 
economische, sociale en territoriale 
samenhang zou kunnen bemoeilijken,

Schrappen

Or. pl

Amendement 7
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het cohesiebeleid een
doel op zich vormt en het 
toepassingsgebied van dit beleid bijgevolg 
niet moet worden beperkt tot het 
ondersteunen van doelstellingen van ander 
beleid, wat het realiseren van economische, 
sociale en territoriale samenhang zou 
kunnen bemoeilijken,

B. overwegende dat het cohesiebeleid geen
doel op zich vormt en alle activiteiten 
gericht zouden moeten zijn op de 
inwoners van de Unie en het 
toepassingsgebied van dit beleid bijgevolg 
niet moet worden beperkt tot het 
ondersteunen van doelstellingen van ander 
beleid, wat het realiseren van economische, 
sociale en territoriale samenhang zou 
kunnen bemoeilijken,

Or. pl

Amendement 8
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het cohesiebeleid C. overwegende dat het cohesiebeleid 
vooralsnog effectief heeft bijgedragen aan 
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vooralsnog effectief heeft bijgedragen aan 
het verkleinen van de sociaal-economische 
achterstand van de armste regio's,

het verkleinen van de sociaal-economische 
kloof van de armste regio's,

Or. el

Amendement 9
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het cohesiebeleid 
vooralsnog effectief heeft bijgedragen aan 
het verkleinen van de sociaal-economische 
achterstand van de armste regio's,

C. overwegende dat het cohesiebeleid 
vooralsnog effectief heeft bijgedragen aan
het verkleinen van de sociaal-economische 
achterstand van de armste regio's en 
stadswijken,

Or. de

Amendement 10
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat hele landen nog 
steeds te maken hebben met aanzienlijke 
uitdagingen op het gebied van hun 
ontwikkeling en dat het niet 
waarschijnlijk is dat er convergentie 
wordt bereikt binnen het huidige kader
2007-2013,

Or. en
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Amendement 11
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat het aanpakken van
sociale, economische en territoriale
ongelijkheden tussen de welvarendste en 
armste regio's de onderliggende 
doelstelling van het cohesiebeleid blijft,

Or. en

Amendement 12
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat de huidige
instrumenten en budgettaire middelen 
geen adequate basis vormen voor het 
aanpakken van intraregionale
ongelijkheden, en overwegende dat 
kwetsbare gemeenschappen en groepen 
en de interregionale primaire doelstelling 
van het cohesiebeleid geen nadeel mogen 
ondervinden van de introductie van 
nieuwe instrumenten en ontvangers,

Or. en

Amendement 13
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de economische groei 
in de regel rond hoofdsteden en andere 
grote stedelijke centra is geconcentreerd, 
waardoor de sociaal-economische 
ontwikkeling van perifere en 
plattelandsgebieden in verhouding 
achterblijft en bijgevolg sprake is van een 
onevenwichtige ontwikkeling,

D. overwegende dat de economische groei 
in de regel rond hoofdsteden en andere 
grote stedelijke centra is geconcentreerd, 
waardoor de sociaal-economische 
ontwikkeling van perifere, berg-, eiland-
en plattelandsgebieden in verhouding 
achterblijft en bijgevolg sprake is van een 
onevenwichtige ontwikkeling,

Or. el

Amendement 14
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de economische groei 
in de regel rond hoofdsteden en andere 
grote stedelijke centra is geconcentreerd, 
waardoor de sociaal-economische 
ontwikkeling van perifere en 
plattelandsgebieden in verhouding 
achterblijft en bijgevolg sprake is van een 
onevenwichtige ontwikkeling,

D. overwegende dat de economische groei 
in de regel rond nationale en regionale 
hoofdsteden en andere grote stedelijke 
centra is geconcentreerd, waardoor de 
sociaal-economische ontwikkeling van 
perifere en plattelandsgebieden in 
verhouding achterblijft en bijgevolg sprake 
is van een onevenwichtige ontwikkeling,

Or. pl

Amendement 15
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de economische groei 
in de regel rond hoofdsteden en andere 

D. overwegende dat de economische groei 
in sommige lidstaten rond hoofdsteden en 
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grote stedelijke centra is geconcentreerd, 
waardoor de sociaal-economische 
ontwikkeling van perifere en 
plattelandsgebieden in verhouding 
achterblijft en bijgevolg sprake is van een 
onevenwichtige ontwikkeling,

andere grote stedelijke centra is 
geconcentreerd, waardoor de sociaal-
economische ontwikkeling van andere 
gebieden in verhouding achterblijft en 
bijgevolg sprake is van een onevenwichtige 
ontwikkeling,

Or. de

Amendement 16
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de economische groei 
in de regel rond hoofdsteden en andere 
grote stedelijke centra is geconcentreerd, 
waardoor de sociaal-economische 
ontwikkeling van perifere en 
plattelandsgebieden in verhouding 
achterblijft en bijgevolg sprake is van een 
onevenwichtige ontwikkeling,

D. overwegende dat de economische groei 
in de regel rond hoofdsteden en andere 
grote stedelijke centra is geconcentreerd, 
waardoor de sociaal-economische 
ontwikkeling van perifere en 
plattelandsgebieden in verhouding 
achterblijft en bijgevolg sprake is van een 
onevenwichtige ontwikkeling en de 
kwetsbaarheid van sociale 
gemeenschappen en groepen binnen deze 
gebieden wordt vergroot,

Or. en

Amendement 17
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat gelijke 
ontwikkeling betekent dat elke regio en 
stadswijk de kans moet krijgen om op 
basis van zijn specifieke potentieel zijn 
ontwikkeling te bepalen in 



PE405.744v01-00 10/53 AM\719502NL.doc

NL

overeenstemming met zijn behoeften,

Or. de

Amendement 18
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat bij het Verdrag van 
Lissabon is vastgesteld dat territoriale 
samenhang een van de doelstellingen van 
de EU is en dat de Unie en de lidstaten op 
dit terrein een gedeelde bevoegdheid 
hebben,

E. overwegende dat bij het Verdrag van 
Lissabon is vermeld dat territoriale 
samenhang een van de doelstellingen van 
de EU is en dat de Unie en de lidstaten op 
dit terrein een gedeelde bevoegdheid 
hebben,

Or. pl

Amendement 19
Maria Petre

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het concept 
'kwetsbare gemeenschap' zeer breed is en 
dat er geen duidelijke criteria zijn om het 
te definiëren,

Or. fr

Amendement 20
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat veel regio's nog steeds 
kampen met de gevolgen van een perifere 
ligging en niet beschikken over de 
noodzakelijke infrastructuur voor het 
creëren van werkelijke 
ontwikkelingskansen, waardoor de 
achterstand ten opzichte van het 
gemiddelde ontwikkelingsniveau in de EU 
niet kan worden verkleind,

Schrappen

Or. de

Amendement 21
Maria Petre

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het verbeteren van 
de infrastructuur voor vervoer zal helpen 
geïsoleerde gebieden beter toegankelijk te 
maken en overwegende dat het verbeteren 
van diensten van algemeen belang, in het 
bijzonder onderwijs, het leven van 
kwetsbare groepen en gemeenschappen 
zal verbeteren,

Or. fr

Amendement 22
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de armste regio's niet 
beschikken over de noodzakelijke 

G. overwegende dat de armste regio's niet 
beschikken over de noodzakelijke 
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financiële middelen voor het verstrekken 
van de financiële tegenwaarde van de 
Gemeenschapsmiddelen waarvoor ze in 
aanmerking komen, en vaak ook niet over 
de administratieve capaciteit en het 
menselijk potentieel om de verstrekte steun 
goed te kunnen besteden,

financiële middelen voor het verstrekken 
van hun eigen bijdrage aan de financiële 
tegenwaarde van de 
Gemeenschapsmiddelen waarvoor ze in 
aanmerking komen, en vaak ook niet over 
de administratieve capaciteit en het 
menselijk potentieel om de verstrekte steun 
goed te kunnen besteden,

Or. pl

Amendement 23
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de armste regio's niet
beschikken over de noodzakelijke 
financiële middelen voor het verstrekken 
van de financiële tegenwaarde van de 
Gemeenschapsmiddelen waarvoor ze in 
aanmerking komen, en vaak ook niet over 
de administratieve capaciteit en het 
menselijk potentieel om de verstrekte steun 
goed te kunnen besteden,

G. overwegende dat het de plicht is van de 
lidstaten om ervoor te zorgen dat hun
armste regio's beschikken over de 
noodzakelijke financiële middelen voor het 
verstrekken van de financiële tegenwaarde 
van de Gemeenschapsmiddelen waarvoor 
ze in aanmerking komen, en overwegende 
dat deze regio's vaak ook niet beschikken 
over de administratieve capaciteit en het 
menselijk potentieel om de verstrekte steun 
goed te kunnen besteden,

Or. de

Amendement 24
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het beleid inzake 
plattelandsontwikkeling vanwege zijn 
krachtige territoriale effecten in het 

H. overwegende dat het noodzakelijk is om 
synergie en onderlinge aanvullingen 
tussen het beleid inzake 



AM\719502NL.doc 13/53 PE405.744v01-00

NL

regionaal beleid geïntegreerd zou moeten 
worden, zodat ze elkaar beter kunnen 
aanvullen en synergie wordt bevorderd,

plattelandsontwikkeling en regionaal 
beleid te bevorderen en de voor- en 
nadelen van het integreren van deze 
soorten beleid tegen elkaar af te wegen,

Or. cs

Amendement 25
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het beleid inzake 
plattelandsontwikkeling vanwege zijn 
krachtige territoriale effecten in het 
regionaal beleid geïntegreerd zou moeten 
worden, zodat ze elkaar beter kunnen 
aanvullen en synergie wordt bevorderd,

H. overwegende dat het beleid inzake 
plattelandsontwikkeling vanwege zijn 
krachtige territoriale effecten beter met het 
regionaal beleid gecoördineerd zou moeten 
worden, zodat ze elkaar beter kunnen 
aanvullen en synergie wordt bevorderd,

Or. de

Amendement 26
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het voor alle regio's 
van de EU ontbreekt aan vergelijkbare 
microregionale statistische gegevens en 
dat indicatoren van het bbp per hoofd op 
NUTS-niveau 2 geen beeld geven van de 
situatie in microregio's, waarvan de 
relevante gegevens niet in de statistieken 
zijn meegenomen,

Schrappen
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Or. de

Amendement 27
Rolf Berend

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het voor alle regio's van 
de EU ontbreekt aan vergelijkbare 
microregionale statistische gegevens en dat 
indicatoren van het bbp per hoofd op 
NUTS-niveau 2 geen beeld geven van de 
situatie in microregio's, waarvan de 
relevante gegevens niet in de statistieken 
zijn meegenomen,

I. overwegende dat het voor de regio's van 
de EU waar kwetsbare gemeenschappen 
en groepen wonen, ontbreekt aan 
vergelijkbare microregionale statistische 
gegevens,

Or. de

Amendement 28
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de meeste 
minstbegunstigde microregio's staan voor 
complexe, multidimensionale problemen, 
die verband houden met hun perifere 
ligging, gebrek aan infrastructuur, sociaal-
economische onderontwikkeling, 
deïndustrialisering, lage onderwijs- en 
opleidingsniveaus, gebrek aan 
administratieve capaciteit, werkloosheid 
die van generatie op generatie wordt 
doorgegeven, verslechterende woon- en 

K. overwegende dat de meeste 
minstbegunstigde microregio's staan voor 
complexe, multidimensionale problemen, 
die verband houden met hun perifere 
ligging, gebrek aan logische infrastructuur, 
sociaal-economische onderontwikkeling, 
deïndustrialisering, lage onderwijs- en 
opleidingsniveaus, gebrek aan 
administratieve capaciteit, werkloosheid 
die van generatie op generatie wordt 
doorgegeven, verslechterende woon- en 
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leefomstandigheden, slecht toegankelijke 
diensten van algemeen belang, en de 
concentratie van gesegregeerde 
minderheden en kwetsbare groepen,

leefomstandigheden, slecht toegankelijke 
diensten van algemeen belang, het 
ontbreken van de randvoorwaarden voor 
technologische ontwikkeling en 
vooruitgang en de concentratie van 
gesegregeerde minderheden en kwetsbare 
groepen,

Or. el

Amendement 29
Stavros Arnaoutakis

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de meeste 
minstbegunstigde microregio's staan voor 
complexe, multidimensionale problemen, 
die verband houden met hun perifere 
ligging, gebrek aan infrastructuur, sociaal-
economische onderontwikkeling, 
deïndustrialisering, lage onderwijs- en 
opleidingsniveaus, gebrek aan 
administratieve capaciteit, werkloosheid 
die van generatie op generatie wordt 
doorgegeven, verslechterende woon- en 
leefomstandigheden, slecht toegankelijke 
diensten van algemeen belang, en de 
concentratie van gesegregeerde 
minderheden en kwetsbare groepen,

K. overwegende dat de meeste 
minstbegunstigde microregio's staan voor 
complexe, multidimensionale problemen, 
die verband houden met hun perifere 
ligging, verminderde bereikbaarheid,
gebrek aan basale infrastructuur, sociaal-
economische onderontwikkeling, 
deïndustrialisering, lage onderwijs- en 
opleidingsniveaus, gebrek aan 
administratieve capaciteit, werkloosheid 
die van generatie op generatie wordt 
doorgegeven, verslechterende woon- en 
leefomstandigheden, slecht toegankelijke 
diensten van algemeen belang, en de 
concentratie van gesegregeerde 
minderheden en kwetsbare groepen,

Or. el

Amendement 30
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het voor alle regio's van 
de EU ontbreekt aan vergelijkbare 
microregionale statistische gegevens en 
dat indicatoren van het bbp per hoofd op 
NUTS-niveau 2 geen beeld geven van de 
situatie in microregio's, waarvan de 
relevante gegevens niet in de statistieken 
zijn meegenomen,

I. overwegende dat het voor alle regio's van 
de EU ontbreekt aan vergelijkbare 
statistische gegevens op LAU-niveau 1 en 
2 (microregio's) en dat indicatoren van het 
bbp per hoofd op NUTS-niveau 2 geen 
beeld geven van de situatie in microregio's, 
waarvan de relevante gegevens niet in de 
statistieken zijn meegenomen,

Or. en

Amendement 31
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat armoede en uitsluiting 
een sterk territoriaal karakter hebben, in de 
zin dat gesegregeerde kwetsbare groepen 
zijn geconcentreerd in 
achterstandsgebieden, en dat alle regio's 
in de Unie gelijke ontwikkelingskansen 
moeten hebben,

J. overwegende dat armoede en uitsluiting 
een sterk territoriaal karakter hebben,

Or. de

Amendement 32
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de meeste 
minstbegunstigde microregio's staan voor 
complexe, multidimensionale problemen, 
die verband houden met hun perifere 

K. overwegende dat de Sociale Agenda 
van de lidstaten eist dat zij strijden tegen 
armoede en uitsluiting, ervoor zorgen dat 
elke burger een minimuminkomen 
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ligging, gebrek aan infrastructuur, 
sociaal-economische onderontwikkeling, 
deïndustrialisering, lage onderwijs- en 
opleidingsniveaus, gebrek aan 
administratieve capaciteit, werkloosheid 
die van generatie op generatie wordt 
doorgegeven, verslechterende woon- en 
leefomstandigheden, slecht toegankelijke 
diensten van algemeen belang, en de 
concentratie van gesegregeerde 
minderheden en kwetsbare groepen,

ontvangt, alle personen die lijden onder 
uitsluiting actief integreren in de 
arbeidsmarkt en elke burger 
onbelemmerde toegang tot onderwijs, 
scholing en andere diensten van algemeen 
belang garanderen; overwegende dat 
etnische minderheden en vrouwelijke 
immigranten vaak behoren tot groepen in 
een bijzonder nadelige positie,

Or. de

Amendement 33
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de meeste 
minstbegunstigde microregio's staan voor 
complexe, multidimensionale problemen, 
die verband houden met hun perifere 
ligging, gebrek aan infrastructuur, sociaal-
economische onderontwikkeling, 
deïndustrialisering, lage onderwijs- en 
opleidingsniveaus, gebrek aan 
administratieve capaciteit, werkloosheid 
die van generatie op generatie wordt 
doorgegeven, verslechterende woon- en 
leefomstandigheden, slecht toegankelijke 
diensten van algemeen belang, en de 
concentratie van gesegregeerde 
minderheden en kwetsbare groepen,

K. overwegende dat de meeste 
minstbegunstigde microregio's staan voor 
complexe, multidimensionale problemen, 
die verband houden met gebrek aan 
infrastructuur, sociaal-economische 
onderontwikkeling, deïndustrialisering, 
lage onderwijs- en opleidingsniveaus, 
gebrek aan administratieve capaciteit, het 
hoge werkloosheidspercentage, 
verslechterende woon- en 
leefomstandigheden, slecht toegankelijke 
diensten van algemeen belang, en de 
concentratie van gesegregeerde 
minderheden en kwetsbare groepen,

Or. fr
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Amendement 34
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de meeste 
minstbegunstigde microregio's staan voor 
complexe, multidimensionale problemen, 
die verband houden met hun perifere 
ligging, gebrek aan infrastructuur, sociaal-
economische onderontwikkeling, 
deïndustrialisering, lage onderwijs- en 
opleidingsniveaus, gebrek aan 
administratieve capaciteit, werkloosheid 
die van generatie op generatie wordt 
doorgegeven, verslechterende woon- en 
leefomstandigheden, slecht toegankelijke 
diensten van algemeen belang, en de 
concentratie van gesegregeerde 
minderheden en kwetsbare groepen,

K overwegende dat de meeste 
minstbegunstigde microregio's staan voor 
complexe, multidimensionale problemen, 
die verband houden met hun perifere 
ligging, gebrek aan adequate infrastructuur 
(in het bijzonder als het gaat om vervoer 
en informatietechnologie), sociaal-
economische onderontwikkeling, 
deïndustrialisering, lage onderwijs- en 
opleidingsniveaus, gebrek aan 
administratieve capaciteit, werkloosheid 
die van generatie op generatie wordt 
doorgegeven, verslechterende woon- en 
leefomstandigheden, slecht toegankelijke 
diensten van algemeen belang, en de 
concentratie van gesegregeerde 
minderheden en kwetsbare groepen,

Or. pl

Amendement 35
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de meeste 
minstbegunstigde microregio's staan voor 
complexe, multidimensionale problemen, 
die verband houden met hun perifere 
ligging, gebrek aan infrastructuur, sociaal-
economische onderontwikkeling, 
deïndustrialisering, lage onderwijs- en 
opleidingsniveaus, gebrek aan 
administratieve capaciteit, werkloosheid 
die van generatie op generatie wordt 

K. overwegende dat de meeste 
minstbegunstigde microregio's staan voor 
complexe, multidimensionale problemen, 
die verband houden met hun perifere 
ligging, gebrek aan infrastructuur, sociaal-
economische onderontwikkeling, 
deïndustrialisering, lage onderwijs- en 
opleidingsniveaus, gebrek aan 
administratieve capaciteit, werkloosheid 
die van generatie op generatie wordt 
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doorgegeven, verslechterende woon- en 
leefomstandigheden, slecht toegankelijke 
diensten van algemeen belang, en de 
concentratie van gesegregeerde 
minderheden en kwetsbare groepen,

doorgegeven en van structurele aard is, 
verslechterende woon- en 
leefomstandigheden, slecht toegankelijke 
diensten van algemeen belang, en de 
concentratie van gesegregeerde 
minderheden en kwetsbare groepen,

Or. en

Amendement 36
Stavros Arnaoutakis

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat veel regio's nog steeds 
kampen met de gevolgen van een perifere 
ligging en niet beschikken over de 
noodzakelijke infrastructuur voor het 
creëren van werkelijke 
ontwikkelingskansen, waardoor de 
achterstand ten opzichte van het 
gemiddelde ontwikkelingsniveau in de EU 
niet kan worden verkleind,

F. overwegende dat veel regio's nog steeds 
kampen met de gevolgen van een perifere 
ligging en ongunstige geografische 
omstandigheden en niet beschikken over 
de noodzakelijke infrastructuur voor het 
creëren van werkelijke 
ontwikkelingskansen, waardoor de 
achterstand ten opzichte van het 
gemiddelde ontwikkelingsniveau in de EU 
niet kan worden verkleind,

Or. el

Amendement 37
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de territoriale concentratie 
van kwetsbare gemeenschappen en 
groepen en het feit dat sociale segregatie in 
de meeste onderontwikkelde regio's in 
grote mate wordt bepaald door 
geografische factoren, een groeiende 

1. benadrukt dat de territoriale concentratie 
van kwetsbare gemeenschappen en 
groepen en het feit dat segregatie in de 
meeste onderontwikkelde regio's in grote 
mate wordt bepaald door maatschappelijke 
verwaarlozing, een groeiende uitdaging 
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uitdaging vormt voor de samenhang van de 
regio's van de EU;

vormt voor de samenhang van de regio's 
van de EU;

Or. pl

Amendement 38
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de territoriale 
concentratie van kwetsbare 
gemeenschappen en groepen en het feit 
dat sociale segregatie in de meeste 
onderontwikkelde regio's in grote mate 
wordt bepaald door geografische factoren,
een groeiende uitdaging vormt voor de 
samenhang van de regio's van de EU;

1. benadrukt dat de meeste 
onderontwikkelde regio's te lijden kunnen 
krijgen onder sociale uitsluiting, wat een 
groeiende uitdaging vormt voor de 
samenhang van de regio's van de EU;

Or. en

Amendement 39
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de territoriale concentratie 
van kwetsbare gemeenschappen en 
groepen en het feit dat sociale segregatie 
in de meeste onderontwikkelde regio's in 
grote mate wordt bepaald door 
geografische factoren, een groeiende 
uitdaging vormt voor de samenhang van de 
regio's van de EU;

1. benadrukt dat de territoriale concentratie 
van kwetsbare gemeenschappen en 
groepen een groeiende uitdaging vormt 
voor de samenhang van de regio's van de 
EU;

Or. pl
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Amendement 40
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de territoriale concentratie 
van kwetsbare gemeenschappen en 
groepen en het feit dat sociale segregatie in 
de meeste onderontwikkelde regio's in 
grote mate wordt bepaald door 
geografische factoren, een groeiende 
uitdaging vormt voor de samenhang van de 
regio's van de EU;

1. benadrukt dat de territoriale concentratie 
van kwetsbare gemeenschappen en 
groepen en het feit dat sociale segregatie in 
de meeste onderontwikkelde regio's in 
grote mate wordt bepaald door 
geografische factoren, een groeiende 
uitdaging vormt voor de samenhang van de 
regio's van de EU; benadrukt bovendien 
dat dit verschijnsel niet alleen 
interregionaal wordt aangetroffen in 
onderontwikkelde gebieden, maar ook in 
significante mate intraregionaal, zowel in 
ontwikkelingsregio's als in ontwikkelde 
regio's, en dat het bijzondere aandacht 
vereist omdat dergelijke kwetsbare 
gemeenschappen en groepen vaak niet 
worden opgemerkt binnen een algemener, 
positief beeld,

Or. el

Amendement 41
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie een 
diepgaand onderzoek uit te voeren naar 
deze kwestie, teneinde de problemen 
waarmee kwetsbare gemeenschappen en 
groepen te maken hebben adequaat te 
kunnen aanpakken;

Or. en
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Amendement 42
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. benadrukt dat het, voor het bereiken 
van economische, sociale en territoriale 
samenhang, de gezamenlijke politieke 
taak is om alle burgers gelijke kansen te 
bieden, ongeacht hun territoriale locatie 
en sociale status, teneinde sociale 
uitsluiting en, in het bijzonder, het 
doorgeven van armoede van generatie op 
generatie binnen groepen in een bijzonder 
ongunstige positie te bestrijden;

Or. de

Amendement 43
Maria Petre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten overeenstemming te bereiken 
over de criteria voor het definiëren van 
kwetsbare groepen en gemeenschappen;

Or. fr

Amendement 44
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst er bijgevolg op dat vanwege het 
territoriale karakter van uitsluiting en 
sociale segregatie, dit probleem behandeld 
zou moeten worden in de context van 
territoriale samenhang;

Schrappen

Or. de

Amendement 45
Maria Petre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst er bijgevolg op dat vanwege het 
territoriale karakter van uitsluiting en 
sociale segregatie, dit probleem behandeld 
zou moeten worden in de context van 
territoriale samenhang;

2. is van mening dat het territoriale 
aspect van sociale uitsluiting moet 
worden aangepakt in de context van 
territoriaal cohesiebeleid;

Or. fr

Amendement 46
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst er bijgevolg op dat vanwege het 
territoriale karakter van uitsluiting en 
sociale segregatie, dit probleem behandeld 
zou moeten worden in de context van 
territoriale samenhang;

2. wijst er bijgevolg op dat het feit dat
uitsluiting en sociale segregatie vaak een 
territoriaal karakter hebben, betekent dat
dit probleem behandeld zou moeten 
worden in de context van territoriale 
samenhang; 

Or. pl



PE405.744v01-00 24/53 AM\719502NL.doc

NL

Amendement 47
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst er bijgevolg op dat vanwege het 
territoriale karakter van uitsluiting en 
sociale segregatie, dit probleem behandeld 
zou moeten worden in de context van 
territoriale samenhang;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. pl

Amendement 48
Maria Petre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie met klem de 
invloed van het cohesiebeleid op de 
relevante bevolkingsgroepen en kwetsbare 
categorieën in de periode 2000-2006 te 
evalueren;

Or. fr

Amendement 49
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt in dit verband dat de 
problemen van territoriale uitsluiting niet 

3. benadrukt in dit verband dat de 
territoriale problemen van uitsluiting niet 
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met horizontale acties alleen kunnen 
worden opgelost, en doet de lidstaten 
daarom de aanbeveling dat ze voor de 
ontwikkeling van regio's een holistische 
strategie volgen, waarbij een geïntegreerde, 
multisectorale aanpak in praktijk wordt 
gebracht en de aandacht wordt gericht op 
de mogelijkheden van deze regio's, zonder 
hun geografische handicaps uit het oog te 
verliezen;

met horizontale acties alleen kunnen 
worden opgelost, en doet de lidstaten 
daarom de aanbeveling dat ze voor de 
ontwikkeling van regio's een holistische 
strategie volgen, waarbij een geïntegreerde, 
multisectorale aanpak in praktijk wordt 
gebracht en de aandacht wordt gericht op 
de mogelijkheden van deze regio's, zonder 
hun geografische handicaps uit het oog te 
verliezen;

Or. fr

Amendement 50
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt in dit verband dat de 
problemen van territoriale uitsluiting niet 
met horizontale acties alleen kunnen 
worden opgelost, en doet de lidstaten 
daarom de aanbeveling dat ze voor de 
ontwikkeling van regio's een holistische 
strategie volgen, waarbij een geïntegreerde, 
multisectorale aanpak in praktijk wordt 
gebracht en de aandacht wordt gericht op 
de mogelijkheden van deze regio's, zonder 
hun geografische handicaps uit het oog te 
verliezen;

3. benadrukt in dit verband dat de 
problemen van territoriale uitsluiting niet 
met horizontale acties alleen kunnen 
worden opgelost, en doet de lidstaten 
daarom de aanbeveling dat ze voor de 
ontwikkeling van regio's een holistische 
strategie volgen, waarbij een 
gelijkmakingsbeleid wordt uitgevoerd, een 
geïntegreerde, multisectorale aanpak in 
praktijk wordt gebracht en de aandacht 
wordt gericht op de mogelijkheden van 
deze regio's, zonder hun geografische 
handicaps uit het oog te verliezen;

Or. pl

Amendement 51
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3 benadrukt in dit verband dat de 
problemen van territoriale uitsluiting niet 
met horizontale acties alleen kunnen 
worden opgelost, en doet de lidstaten 
daarom de aanbeveling dat ze voor de 
ontwikkeling van regio's een holistische
strategie volgen, waarbij een geïntegreerde, 
multisectorale aanpak in praktijk wordt 
gebracht en de aandacht wordt gericht op 
de mogelijkheden van deze regio's, zonder 
hun geografische handicaps uit het oog te 
verliezen;

3. benadrukt in dit verband dat de 
problemen van territoriale uitsluiting niet 
met horizontale acties alleen kunnen 
worden opgelost, en doet de lidstaten 
daarom de aanbeveling dat ze voor de 
ontwikkeling van regio's een 
veelomvattende strategie volgen, waarbij 
een geïntegreerde, multisectorale aanpak in 
praktijk wordt gebracht en de aandacht 
wordt gericht op de mogelijkheden van 
deze regio's, zonder hun geografische 
handicaps uit het oog te verliezen;

Or. bg

Amendement 52
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt in dit verband dat de 
problemen van territoriale uitsluiting niet 
met horizontale acties alleen kunnen 
worden opgelost, en doet de lidstaten 
daarom de aanbeveling dat ze voor de 
ontwikkeling van regio's een holistische 
strategie volgen, waarbij een geïntegreerde, 
multisectorale aanpak in praktijk wordt 
gebracht en de aandacht wordt gericht op 
de mogelijkheden van deze regio's, zonder 
hun geografische handicaps uit het oog te 
verliezen;

3. benadrukt dat de problemen van sociale
uitsluiting niet met horizontale acties alleen 
kunnen worden opgelost, en doet de 
lidstaten daarom de aanbeveling dat ze 
voor de ontwikkeling van regio's een 
holistische strategie volgen, waarbij een 
geïntegreerde, multisectorale aanpak in 
praktijk wordt gebracht en de aandacht 
wordt gericht op de mogelijkheden van alle
regio's in de EU;

Or. en
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Amendement 53
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt in dit verband dat de 
problemen van territoriale uitsluiting niet 
met horizontale acties alleen kunnen 
worden opgelost, en doet de lidstaten 
daarom de aanbeveling dat ze voor de 
ontwikkeling van regio's een holistische 
strategie volgen, waarbij een geïntegreerde, 
multisectorale aanpak in praktijk wordt 
gebracht en de aandacht wordt gericht op 
de mogelijkheden van deze regio's, zonder 
hun geografische handicaps uit het oog te 
verliezen;

3. benadrukt in dit verband dat de 
problemen van territoriale uitsluiting niet 
met individuele acties alleen kunnen 
worden opgelost, en doet de lidstaten 
daarom de aanbeveling dat ze voor de 
ontwikkeling van regio's een holistische 
strategie volgen, waarbij een geïntegreerde, 
multisectorale aanpak in praktijk wordt 
gebracht;

Or. de

Amendement 54
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt in dit verband dat de 
problemen van territoriale uitsluiting niet 
met horizontale acties alleen kunnen 
worden opgelost, en doet de lidstaten 
daarom de aanbeveling dat ze voor de 
ontwikkeling van regio's een holistische 
strategie volgen, waarbij een geïntegreerde, 
multisectorale aanpak in praktijk wordt 
gebracht en de aandacht wordt gericht op 
de mogelijkheden van deze regio's, zonder 
hun geografische handicaps uit het oog te 
verliezen;

3. doet de lidstaten de aanbeveling dat ze 
voor de ontwikkeling van regio's een 
holistische strategie volgen, waarbij een 
geïntegreerde, multisectorale aanpak in 
praktijk wordt gebracht en de aandacht 
wordt gericht op de mogelijkheden van 
deze regio's, zonder hun geografische 
handicaps uit het oog te verliezen;

Or. pl
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Amendement 55
Elspeth Attwooll

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. merkt op dat er speciale aandacht 
moet worden besteed aan de situatie van 
gemeenschappen die extra kwetsbaar zijn 
als gevolg van hun locatie in gebieden die 
te kampen hebben met een combinatie
van geografische handicaps, zoals
afgelegen en dunbevolkte gebieden, 
eilanden, berggebieden en gebieden met 
moeilijke klimatologische 
omstandigheden;

Or. en

Amendement 56
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt het belang van een 
geïntegreerde aanpak en wijst erop dat de 
fysieke en mentale gezondheid van 
kwetsbare groepen in hoge mate wordt 
bepaald door de toestand van hun 
woonomgeving, wat inhoudt dat er voor 
het verbeteren van de kwaliteit van leven 
van de getroffen personen extra hulp 
moet worden geboden aan 
achterstandsregio's voor programma's die 
zijn gericht op het verbeteren van de 
woonomgeving en milieuontwikkeling;

Or. hu
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Amendement 57
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. vraagt – aangezien een goede 
gezondheid van de mensen die in een 
bepaalde regio wonen essentieel is voor 
het verbeteren van de sociale factoren –
aandacht voor de noodzaak om de 
ontwikkeling van een gezond milieu tot 
een prioriteit te maken op communautair, 
lidstaat- en regionaal niveau, teneinde de 
doelstellingen van het cohesiebeleid te 
halen;

Or. hu

Amendement 58
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat via een 
gebiedsgeoriënteerde, geïntegreerde 
aanpak wat gedaan moet worden aan de 
tekortkomingen in de zorg voor gelijke 
kansen en aan de concentratie van sociale 
conflicten die ontstaat doordat 
gesegregeerde kwetsbare groepen zich in 
specifieke gebieden concentreren;

4. wijst erop dat via een geïntegreerde 
aanpak wat gedaan moet worden aan de 
tekortkomingen in de zorg voor gelijke 
kansen en aan de potentiële concentratie 
van sociale conflicten in onderontwikkelde
gebieden;

Or. en
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Amendement 59
Elspeth Attwooll

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt in dit verband op dat 
kwetsbare groepen in alle gebieden 
kunnen bestaan, zelfs in de meer 
welvarende gebieden, en dat in een 
geïntegreerde aanpak rekening moet 
worden gehouden met dergelijke groepen;

Or. en

Amendement 60
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat het belangrijk is dat 
zowel regionale en lokale overheden als de 
economische en sociale partners en 
relevante NGO's bij de planning en 
uitvoering van geïntegreerde 
microregionale ontwikkelingsstrategieën 
worden betrokken, en wijst tevens op het 
belang van het ondersteunen van bottom-
up initiatieven;

5. onderstreept dat het belangrijk is dat 
zowel regionale en lokale overheden als de 
economische en sociale partners en 
relevante NGO's bij de planning en 
uitvoering van geïntegreerde 
ontwikkelingsstrategieën worden 
betrokken, en wijst tevens op het belang 
van het ondersteunen van bottom-up 
initiatieven;

Or. de

Amendement 61
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de financiële middelen voor 
ontwikkelde steden en gemarginaliseerde 
plattelandsgebieden op een evenwichtige 
wijze toe te wijzen en voor specifieke 
kwetsbare groepen op maat gesneden 
programma's vast te stellen, waarbij 
lokale overheden, relevante sociale en 
economische partners en 
vertegenwoordigers van de doelgroepen 
bij het besluitvormingsproces en de 
uitvoering dienen te worden betrokken, 
zodat op de best mogelijke wijze in de 
behoeften van deze groepen kan worden 
voorzien en daadwerkelijke oplossingen 
kunnen worden geboden voor de 
marginalisatie van deze groepen en de 
werkloosheid die van generatie op 
generatie wordt doorgegeven;

Schrappen

Or. pl

Amendement 62
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de financiële middelen voor 
ontwikkelde steden en gemarginaliseerde
plattelandsgebieden op een evenwichtige 
wijze toe te wijzen en voor specifieke 
kwetsbare groepen op maat gesneden 
programma's vast te stellen, waarbij lokale 
overheden, relevante sociale en 
economische partners en 
vertegenwoordigers van de doelgroepen bij 
het besluitvormingsproces en de uitvoering 
dienen te worden betrokken, zodat op de 
best mogelijke wijze in de behoeften van 

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de financiële middelen voor 
ontwikkelde steden en geïsoleerde 
gebieden, waaronder plattelandsgebieden,
op een evenwichtige wijze toe te wijzen en 
voor specifieke kwetsbare groepen op maat 
gesneden programma's vast te stellen, 
waarbij lokale overheden, relevante sociale 
en economische partners en 
vertegenwoordigers van de doelgroepen bij 
het besluitvormingsproces en de uitvoering 
dienen te worden betrokken, zodat op de 
best mogelijke wijze in de behoeften van 
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deze groepen kan worden voorzien en 
daadwerkelijke oplossingen kunnen 
worden geboden voor de marginalisatie 
van deze groepen en de werkloosheid die 
van generatie op generatie wordt 
doorgegeven;

deze groepen kan worden voorzien en 
daadwerkelijke oplossingen kunnen 
worden geboden voor de marginalisatie 
van deze groepen en de werkloosheid die 
van generatie op generatie wordt 
doorgegeven en van structurele aard is;

Or. en

Amendement 63
Maria Petre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de financiële middelen voor 
ontwikkelde steden en gemarginaliseerde
plattelandsgebieden op een evenwichtige
wijze toe te wijzen en voor specifieke
kwetsbare groepen op maat gesneden 
programma's vast te stellen, waarbij lokale 
overheden, relevante sociale en 
economische partners en 
vertegenwoordigers van de doelgroepen bij 
het besluitvormingsproces en de uitvoering 
dienen te worden betrokken, zodat op de 
best mogelijke wijze in de behoeften van 
deze groepen kan worden voorzien en 
daadwerkelijke oplossingen kunnen 
worden geboden voor de marginalisatie 
van deze groepen en de werkloosheid die 
van generatie op generatie wordt 
doorgegeven;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de financiële middelen voor steden en 
plattelandsgebieden op een op hun 
specifieke behoeften afgestemde wijze toe 
te wijzen en voor kwetsbare groepen en 
gemeenschappen op maat gesneden 
programma's vast te stellen, waarbij lokale 
overheden, relevante sociale en 
economische partners en 
vertegenwoordigers van de betreffende 
bevolkingsgroepen bij het 
besluitvormingsproces en de uitvoering 
dienen te worden betrokken, zodat op de 
best mogelijke wijze in de behoeften van 
deze groepen kan worden voorzien en 
daadwerkelijke oplossingen kunnen 
worden geboden voor de marginalisatie 
van deze groepen en de impliciete 
gevolgen daarvan;

Or. fr

Amendement 64
Stavros Arnaoutakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de financiële middelen voor 
ontwikkelde steden en gemarginaliseerde 
plattelandsgebieden op een evenwichtige 
wijze toe te wijzen en voor specifieke 
kwetsbare groepen op maat gesneden 
programma's vast te stellen, waarbij lokale 
overheden, relevante sociale en 
economische partners en 
vertegenwoordigers van de doelgroepen bij 
het besluitvormingsproces en de uitvoering 
dienen te worden betrokken, zodat op de 
best mogelijke wijze in de behoeften van 
deze groepen kan worden voorzien en 
daadwerkelijke oplossingen kunnen 
worden geboden voor de marginalisatie
van deze groepen en de werkloosheid die 
van generatie op generatie wordt 
doorgegeven;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de financiële middelen voor 
ontwikkelde steden en gemarginaliseerde 
plattelandsgebieden op een evenwichtige 
wijze toe te wijzen en voor specifieke 
kwetsbare groepen op maat gesneden 
programma's vast te stellen, waarbij lokale 
overheden, relevante sociale en 
economische partners en 
vertegenwoordigers van de doelgroepen bij 
het besluitvormingsproces en de uitvoering 
dienen te worden betrokken, zodat op de 
best mogelijke wijze in de behoeften van 
deze groepen kan worden voorzien en 
daadwerkelijke oplossingen kunnen 
worden geboden voor de sociale uitsluiting 
en armoede van deze groepen en de 
werkloosheid die van generatie op 
generatie wordt doorgegeven;

Or. el

Amendement 65
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de financiële middelen voor 
ontwikkelde steden en gemarginaliseerde 
plattelandsgebieden op een evenwichtige 
wijze toe te wijzen en voor specifieke 
kwetsbare groepen op maat gesneden 
programma's vast te stellen, waarbij lokale 
overheden, relevante sociale en 
economische partners en 
vertegenwoordigers van de doelgroepen bij 
het besluitvormingsproces en de uitvoering 
dienen te worden betrokken, zodat op de 
best mogelijke wijze in de behoeften van 
deze groepen kan worden voorzien en 

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de financiële middelen voor 
ontwikkelde steden en gemarginaliseerde 
plattelandsgebieden, moeilijk bereikbare 
gebieden, berg- en eilandgebieden op een 
evenwichtige wijze toe te wijzen en voor 
specifieke kwetsbare groepen op maat 
gesneden programma's vast te stellen, 
waarbij lokale overheden, relevante sociale 
en economische partners en 
vertegenwoordigers van de doelgroepen bij 
het besluitvormingsproces en de uitvoering 
dienen te worden betrokken, zodat op de 
best mogelijke wijze in de behoeften van 
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daadwerkelijke oplossingen kunnen 
worden geboden voor de marginalisatie 
van deze groepen en de werkloosheid die 
van generatie op generatie wordt 
doorgegeven;

deze groepen kan worden voorzien en 
daadwerkelijke oplossingen kunnen 
worden geboden voor de marginalisatie 
van deze groepen en de werkloosheid die 
van generatie op generatie wordt 
doorgegeven en methoden om toegang te 
krijgen tot onderwijs, scholing en nieuwe 
technologieën kunnen worden 
ondersteund;

Or. el

Amendement 66
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de financiële middelen voor 
ontwikkelde steden en gemarginaliseerde
plattelandsgebieden op een evenwichtige 
wijze toe te wijzen en voor specifieke 
kwetsbare groepen op maat gesneden 
programma's vast te stellen, waarbij lokale 
overheden, relevante sociale en 
economische partners en 
vertegenwoordigers van de doelgroepen bij 
het besluitvormingsproces en de uitvoering 
dienen te worden betrokken, zodat op de 
best mogelijke wijze in de behoeften van 
deze groepen kan worden voorzien en 
daadwerkelijke oplossingen kunnen 
worden geboden voor de marginalisatie 
van deze groepen en de werkloosheid die 
van generatie op generatie wordt 
doorgegeven;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de financiële middelen voor steden en 
plattelandsgebieden op een evenwichtige 
wijze die evenredig is met hun respectieve 
uitdagingen toe te wijzen en voor 
specifieke kwetsbare groepen op maat 
gesneden programma's vast te stellen, 
waarbij lokale overheden, relevante sociale 
en economische partners en 
vertegenwoordigers van de doelgroepen bij 
het besluitvormingsproces en de uitvoering 
dienen te worden betrokken, zodat op de 
best mogelijke wijze in de behoeften van 
deze groepen kan worden voorzien en 
daadwerkelijke oplossingen kunnen 
worden geboden voor de marginalisatie 
van deze groepen en de werkloosheid die 
van generatie op generatie wordt 
doorgegeven;

Or. fr
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Amendement 67
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de financiële middelen voor 
ontwikkelde steden en gemarginaliseerde 
plattelandsgebieden op een evenwichtige 
wijze toe te wijzen en voor specifieke 
kwetsbare groepen op maat gesneden 
programma's vast te stellen, waarbij lokale 
overheden, relevante sociale en 
economische partners en 
vertegenwoordigers van de doelgroepen bij 
het besluitvormingsproces en de uitvoering 
dienen te worden betrokken, zodat op de 
best mogelijke wijze in de behoeften van 
deze groepen kan worden voorzien en 
daadwerkelijke oplossingen kunnen 
worden geboden voor de marginalisatie 
van deze groepen en de werkloosheid die 
van generatie op generatie wordt 
doorgegeven;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de financiële middelen op een 
evenwichtige wijze toe te wijzen en voor 
specifieke kwetsbare gemeenschappen en 
groepen op maat gesneden programma's 
vast te stellen, waarbij lokale overheden, 
relevante sociale en economische partners 
en vertegenwoordigers van de doelgroepen 
bij het besluitvormingsproces en de 
uitvoering dienen te worden betrokken, 
zodat op de best mogelijke wijze in de 
behoeften van deze groepen kan worden 
voorzien en daadwerkelijke oplossingen 
kunnen worden geboden voor de 
marginalisatie van deze groepen en de 
werkloosheid die van generatie op 
generatie wordt doorgegeven;

Or. en

Amendement 68
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met klem meer gebruik te maken van de 
mogelijkheid van synergie en 
complementariteit van de beschikbare 
financiële instrumenten – zoals het 
Europees Fonds voor Regionale 

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met klem meer gebruik te maken van de 
mogelijkheid van synergie en 
complementariteit van de beschikbare 
financiële instrumenten – zoals het 
Europees Fonds voor Regionale 
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Ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 
Europees Sociaal Fonds en het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling – teneinde de 
toegevoegde waarde van deze instrumenten 
te vergroten;

Ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 
Europees Sociaal Fonds, het Europees 
Integratiefonds, het communautair 
actieprogramma voor volksgezondheid en 
het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling – teneinde de 
toegevoegde waarde van deze instrumenten 
te vergroten;

Or. fr

Amendement 69
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie om in het kader 
van het aanstaande groenboek over 
territoriale samenhang een alomvattende
definitie van "territoriale samenhang" te 
geven en aan te geven welke middelen 
beschikbaar zijn voor het bereiken van 
territoriale doelstellingen;

8. verzoekt de Commissie om in het kader 
van het aanstaande groenboek over 
territoriale samenhang een zo 
ondubbelzinnig mogelijke definitie van 
"territoriale samenhang" te geven en aan te 
geven welke middelen beschikbaar zijn 
voor het bereiken van territoriale 
doelstellingen;

Or. pl

Amendement 70
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie om in het kader 
van het aanstaande groenboek over 
territoriale samenhang een alomvattende
definitie van "territoriale samenhang" te 
geven en aan te geven welke middelen 
beschikbaar zijn voor het bereiken van 

8. verzoekt de Commissie om in het kader 
van het aanstaande groenboek over 
territoriale samenhang een doelstelling 
voor en een duidelijke definitie van 
"territoriale samenhang" en de criteria en 
instrumenten hiervoor te geven, 
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territoriale doelstellingen; waaronder de middelen die beschikbaar 
zijn voor het bereiken van territoriale 
doelstellingen;

Or. pl

Amendement 71
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
het probleem van het bestaan van 
vervoersnetwerken en de toegang tot deze 
netwerken aan te pakken, aangezien 
uitsluiting de gemeenschappen en 
groepen die in afgelegen en moeilijk te 
bereiken gebieden wonen dubbel zo 
kwetsbaar maakt;

Or. el

Amendement 72
Maria Petre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voor alle regio's van de EU 
vergelijkbare microregionale statistische 
gegevens beschikbaar te maken, met 
bijzondere aandacht voor sociale 
indicatoren, zodat duidelijk kan worden 
vastgesteld welke van de regio's die 
volgens de traditionele indeling onder 
NUTS-niveau 2 vallen, het meest 
onderontwikkeld zijn, en om een duidelijk 
beeld te krijgen van de omvang van de 

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voor alle regio's van de EU 
vergelijkbare microregionale statistische 
gegevens beschikbaar te maken, 
gebruikmakend van de menselijke 
ontwikkelingsindex die is vastgesteld door 
de Verenigde Naties of een soortgelijke 
indicator, zodat duidelijk kan worden 
vastgesteld welke van de regio's die 
volgens de traditionele indeling onder 
NUTS-niveau 2 vallen, het meest 
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groeiende intraregionale verschillen; onderontwikkeld zijn, en om een duidelijk 
beeld te krijgen van de omvang van de 
groeiende intraregionale verschillen;

Or. fr

Amendement 73
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voor alle regio's van de EU 
vergelijkbare microregionale statistische 
gegevens beschikbaar te maken, met 
bijzondere aandacht voor sociale 
indicatoren, zodat duidelijk kan worden 
vastgesteld welke van de regio's die 
volgens de traditionele indeling onder 
NUTS-niveau 2 vallen, het meest 
onderontwikkeld zijn, en om een duidelijk 
beeld te krijgen van de omvang van de 
groeiende intraregionale verschillen;

9. benadrukt de noodzaak van 
vergelijkbare statistische gegevens voor 
alle regio's van de EU, met bijzondere 
aandacht voor sociale indicatoren, zodat de 
kwetsbare gemeenschappen en groepen 
en de problemen waarmee zij te maken 
hebben duidelijk kunnen worden 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 74
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voor alle regio's van de EU 
vergelijkbare microregionale statistische 
gegevens beschikbaar te maken, met 
bijzondere aandacht voor sociale 
indicatoren, zodat duidelijk kan worden 
vastgesteld welke van de regio's die 

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voor alle regio's van de EU 
vergelijkbare microregionale statistische 
gegevens te produceren, minimaal met 
betrekking tot NUTS 3 en 4, met 
bijzondere aandacht voor sociale 
indicatoren, zodat duidelijk kan worden 
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volgens de traditionele indeling onder 
NUTS-niveau 2 vallen, het meest 
onderontwikkeld zijn, en om een duidelijk 
beeld te krijgen van de omvang van de 
groeiende intraregionale verschillen;

vastgesteld welke van de regio's die 
volgens de traditionele indeling onder 
NUTS-niveau 2 vallen, het meest 
onderontwikkeld zijn, en om een duidelijk 
beeld te krijgen van de omvang van de 
groeiende intraregionale verschillen;

Or. pl

Amendement 75
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voor alle regio's van de EU 
vergelijkbare microregionale statistische 
gegevens beschikbaar te maken, met 
bijzondere aandacht voor sociale 
indicatoren, zodat duidelijk kan worden 
vastgesteld welke van de regio's die 
volgens de traditionele indeling onder 
NUTS-niveau 2 vallen, het meest 
onderontwikkeld zijn, en om een duidelijk 
beeld te krijgen van de omvang van de 
groeiende intraregionale verschillen;

9. verzoekt de lidstaten om de regio's die 
volgens de traditionele indeling onder 
NUTS-niveau 2 vallen en het meest 
onderontwikkeld zijn te steunen, zodat ze
kunnen omgaan met de groeiende 
intraregionale verschillen;

Or. de

Amendement 76
Rolf Berend

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voor alle regio's van de EU 
vergelijkbare microregionale statistische 
gegevens beschikbaar te maken, met 

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voor die regio's van de EU waar 
kwetsbare gemeenschappen en groepen 
wonen vergelijkbare microregionale 
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bijzondere aandacht voor sociale 
indicatoren, zodat duidelijk kan worden 
vastgesteld welke van de regio's die 
volgens de traditionele indeling onder 
NUTS-niveau 2 vallen, het meest 
onderontwikkeld zijn, en om een duidelijk 
beeld te krijgen van de omvang van de 
groeiende intraregionale verschillen;

statistische gegevens beschikbaar te 
maken, met bijzondere aandacht voor 
sociale indicatoren, zodat duidelijk kan 
worden vastgesteld welke van de regio's 
het meest onderontwikkeld zijn, en om een 
duidelijk beeld te krijgen van de omvang 
van de groeiende intraregionale 
verschillen;

Or. de

Amendement 77
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie de kwetsbare 
gemeenschappen en groepen waaraan zij 
zal gaan werken in de context van het 
cohesiebeleid duidelijk te definiëren en
beschrijven en op methodische wijze hun 
opvallende kenmerken vast te leggen, 
teneinde gerichte en systematische 
maatregelen mogelijk te maken; 
benadrukt tevens dat er belang zou 
moeten worden gehecht aan het specifieke 
karakter van gemeenschappen en 
groepen, zoals werklozen, armen, 
ouderen, seizoenarbeiders, 
eenoudergezinnen, ongehuwde moeders, 
drugsverslaafden en analfabeten;

Or. el

Amendement 78
Maria Petre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. is in dit verband van mening dat voor 
het vaststellen van intraregionale 
verschillen, het evalueren van de 
uitvoering en efficiëntie van beleid, en als 
leidraad voor ontwikkelingsplanning, in 
plaats van het bbp per hoofd andere 
kwantificeerbare ontwikkelings- en 
sociale indicatoren moeten worden 
gebruikt;

10. is van mening dat deze nieuwe 
indicator moet worden gebruikt voor het 
evalueren van de uitvoering en efficiëntie 
van beleid, en als leidraad voor 
ontwikkelingsplanning;

Or. fr

Amendement 79
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is in dit verband van mening dat voor 
het vaststellen van intraregionale 
verschillen, het evalueren van de 
uitvoering en efficiëntie van beleid, en als 
leidraad voor ontwikkelingsplanning, in 
plaats van het bbp per hoofd andere 
kwantificeerbare ontwikkelings- en sociale 
indicatoren moeten worden gebruikt;

10 is in dit verband van mening dat voor 
het vaststellen van intraregionale 
verschillen, het evalueren van de 
uitvoering en efficiëntie van beleid, en als 
leidraad voor ontwikkelingsplanning, naast
het bbp per hoofd andere kwantificeerbare 
ontwikkelings- en sociale indicatoren 
moeten worden gebruikt;

Or. pl

Amendement 80
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is in dit verband van mening dat voor 10. is in dit verband van mening dat 
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het vaststellen van intraregionale 
verschillen, het evalueren van de 
uitvoering en efficiëntie van beleid, en als 
leidraad voor ontwikkelingsplanning, in 
plaats van het bbp per hoofd andere 
kwantificeerbare ontwikkelings- en sociale 
indicatoren moeten worden gebruikt;

zorgvuldig moet overwogen of voor het 
vaststellen van intraregionale verschillen, 
het evalueren van de uitvoering en 
efficiëntie van beleid, en als leidraad voor 
ontwikkelingsplanning, in plaats van het
bbp per hoofd andere kwantificeerbare 
ontwikkelings- en sociale indicatoren 
moeten worden gebruikt;

Or. cs

Amendement 81
Gábor Harangozó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is in dit verband van mening dat voor 
het vaststellen van intraregionale 
verschillen, het evalueren van de 
uitvoering en efficiëntie van beleid, en als 
leidraad voor ontwikkelingsplanning, in 
plaats van het bbp per hoofd andere 
kwantificeerbare ontwikkelings- en sociale 
indicatoren moeten worden gebruikt;

10. is in dit verband van mening dat voor 
het bepalen van de kwetsbaarste 
gemeenschappen en groepen en hun 
locatie, het vaststellen van intraregionale 
verschillen, het evalueren van de 
uitvoering en efficiëntie van beleid, en als 
leidraad voor ontwikkelingsplanning, naast
het bbp per hoofd andere kwantificeerbare 
ontwikkelings- en sociale indicatoren 
moeten worden gebruikt;

Or. en

Amendement 82
Rolf Berend

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is in dit verband van mening dat voor 
het vaststellen van intraregionale
verschillen, het evalueren van de 
uitvoering en efficiëntie van beleid, en als 

10. is in dit verband van mening dat voor 
het vaststellen van verschillen met andere 
regio's, het evalueren van de uitvoering en 
efficiëntie van beleid, en als leidraad voor 
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leidraad voor ontwikkelingsplanning, in 
plaats van het bbp per hoofd andere 
kwantificeerbare ontwikkelings- en sociale 
indicatoren moeten worden gebruikt;

ontwikkelingsplanning, in regio's waar 
kwetsbare gemeenschappen en groepen 
wonen naast het bbp per hoofd andere 
kwantificeerbare ontwikkelings- en sociale 
indicatoren zouden kunnen worden 
gebruikt;

Or. de

Amendement 83
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is in dit verband van mening dat voor 
het vaststellen van intraregionale 
verschillen, het evalueren van de 
uitvoering en efficiëntie van beleid, en als 
leidraad voor ontwikkelingsplanning, in 
plaats van het bbp per hoofd andere 
kwantificeerbare ontwikkelings- en 
sociale indicatoren moeten worden 
gebruikt;

10. verzoekt de Commissie in dit verband 
te onderzoeken in hoeverre nieuwe 
kwantificeerbare indicatoren zoals sociale 
indicatoren in de toekomst kunnen 
worden gebruikt voor het beter zichtbaar 
maken van ongelijkheden in 
ontwikkeling, het evalueren van de 
uitvoering en efficiëntie van beleid, en als 
leidraad voor ontwikkelingsplanning;

Or. de

Amendement 84
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is in dit verband van mening dat voor 
het vaststellen van intraregionale 
verschillen, het evalueren van de 
uitvoering en efficiëntie van beleid, en als 
leidraad voor ontwikkelingsplanning, in 
plaats van het bbp per hoofd andere 
kwantificeerbare ontwikkelings- en sociale 

10. is in dit verband van mening dat voor 
het signaleren en aanpakken van de 
problemen van kwetsbare 
gemeenschappen en groepen, in plaats van 
het bbp per hoofd andere kwantificeerbare 
ontwikkelings- en sociale indicatoren 
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indicatoren moeten worden gebruikt; nauwkeurig moeten worden onderzocht;

Or. en

Amendement 85
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Raad en de Commissie met 
klem om voor de aanpak van territoriale 
verschillen in ontwikkelingsniveau uit te 
gaan van kleinere, onderling 
vergelijkbare territoriale eenheden; doet 
in dit verband de aanbeveling om 
territoriale eenheden op NUTS-niveau 4 
(LAU 1 en LAU 2) te ondersteunen via 
een nieuw instrument, waaraan voldoende 
middelen moeten worden toegewezen, dat 
specifiek is bedoeld voor het verkleinen 
van intraregionale verschillen om de 
toenemende marginalisatie van perifere 
en minstbegunstigde gebieden te stoppen;

Schrappen

Or. en

Amendement 86
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Raad en de Commissie met 
klem om voor de aanpak van territoriale 
verschillen in ontwikkelingsniveau uit te 
gaan van kleinere, onderling 
vergelijkbare territoriale eenheden; doet 

Schrappen
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in dit verband de aanbeveling om 
territoriale eenheden op NUTS-niveau 4 
(LAU 1 en LAU 2) te ondersteunen via 
een nieuw instrument, waaraan voldoende 
middelen moeten worden toegewezen, dat 
specifiek is bedoeld voor het verkleinen 
van intraregionale verschillen om de 
toenemende marginalisatie van perifere 
en minstbegunstigde gebieden te stoppen;

Or. pl

Amendement 87
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Raad en de Commissie 
met klem om voor de aanpak van 
territoriale verschillen in 
ontwikkelingsniveau uit te gaan van 
kleinere, onderling vergelijkbare 
territoriale eenheden; doet in dit verband 
de aanbeveling om territoriale eenheden 
op NUTS-niveau 4 (LAU 1 en LAU 2) te 
ondersteunen via een nieuw instrument, 
waaraan voldoende middelen moeten 
worden toegewezen, dat specifiek is 
bedoeld voor het verkleinen van 
intraregionale verschillen om de 
toenemende marginalisatie van perifere 
en minstbegunstigde gebieden te stoppen;

11. verzoekt de Commissie met klem om
in het kader van het groenboek over 
territoriale samenhang te onderzoeken of 
het NUTS-niveau 2 geschikt is voor het 
uitvoeren van een gedifferentieerd beleid 
voor het behalen van de doelstelling van 
territoriale samenhang;

Or. de
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Amendement 88
Maria Petre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Raad en de Commissie met 
klem om voor de aanpak van territoriale 
verschillen in ontwikkelingsniveau uit te 
gaan van kleinere, onderling vergelijkbare
territoriale eenheden; doet in dit verband 
de aanbeveling om territoriale eenheden 
op NUTS-niveau 4 (LAU 1 en LAU 2) te 
ondersteunen via een nieuw instrument, 
waaraan voldoende middelen moeten 
worden toegewezen, dat specifiek is 
bedoeld voor het verkleinen van 
intraregionale verschillen om de 
toenemende marginalisatie van perifere 
en minstbegunstigde gebieden te stoppen;

11. benadrukt dat het noodzakelijk is
kleinere territoriale eenheden van het type
NUTS 4 vast te stellen om territoriale
ongelijkheden aan het licht te brengen;

Or. fr

Amendement 89
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Raad en de Commissie met 
klem om voor de aanpak van territoriale 
verschillen in ontwikkelingsniveau uit te 
gaan van kleinere, onderling vergelijkbare 
territoriale eenheden; doet in dit verband 
de aanbeveling om territoriale eenheden op 
NUTS-niveau 4 (LAU 1 en LAU 2) te 
ondersteunen via een nieuw instrument, 
waaraan voldoende middelen moeten 
worden toegewezen, dat specifiek is 

11. verzoekt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten met klem om voor de aanpak van 
territoriale verschillen in 
ontwikkelingsniveau uit te gaan van 
kleinere, onderling vergelijkbare 
territoriale eenheden; doet in dit verband 
de aanbeveling om territoriale eenheden op 
NUTS-niveau 4 (LAU 1 en LAU 2) te 
ondersteunen via een nieuw instrument, 
waaraan voldoende middelen moeten 
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bedoeld voor het verkleinen van 
intraregionale verschillen om de 
toenemende marginalisatie van perifere en 
minstbegunstigde gebieden te stoppen;

worden toegewezen, dat specifiek is 
bedoeld voor het verkleinen van 
intraregionale verschillen om de 
toenemende marginalisatie van perifere en 
minstbegunstigde gebieden te stoppen;

Or. pl

Amendement 90
Gábor Harangozó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Raad en de Commissie met 
klem om voor de aanpak van territoriale 
verschillen in ontwikkelingsniveau uit te 
gaan van kleinere, onderling vergelijkbare 
territoriale eenheden; doet in dit verband 
de aanbeveling om territoriale eenheden op 
NUTS-niveau 4 (LAU 1 en LAU 2) te 
ondersteunen via een dergelijk instrument, 
waaraan voldoende middelen moeten 
worden toegewezen, dat specifiek is 
bedoeld voor het verkleinen van 
intraregionale verschillen om de 
toenemende marginalisatie van perifere en 
minstbegunstigde gebieden te stoppen;

11. verzoekt de Raad en de Commissie met 
klem om een nieuw instrument in te 
stellen dat de tenuitvoerlegging en 
evaluatie van concrete maatregelen op 
microregionaal niveau mogelijk maakt 
voor het aanpakken van de territoriale 
uitsluiting van kwetsbare 
gemeenschappen en groepen door uit te 
gaan van kleinere, onderling vergelijkbare 
territoriale eenheden; doet in dit verband 
de aanbeveling om territoriale eenheden op 
NUTS-niveau 4 (LAU 1 en LAU 2) te 
ondersteunen via een nieuw instrument, 
waaraan voldoende middelen moeten 
worden toegewezen, dat specifiek is 
bedoeld voor het verkleinen van 
intraregionale verschillen om de 
toenemende marginalisatie van perifere en 
minstbegunstigde gebieden te stoppen;

Or. en

Amendement 91
Rolf Berend

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Raad en de Commissie met 
klem om voor de aanpak van territoriale 
verschillen in ontwikkelingsniveau uit te 
gaan van kleinere, onderling 
vergelijkbare territoriale eenheden; doet 
in dit verband de aanbeveling om 
territoriale eenheden op NUTS-niveau 4 
(LAU 1 en LAU 2) te ondersteunen via
een nieuw instrument, waaraan voldoende 
middelen moeten worden toegewezen, dat 
specifiek is bedoeld voor het verkleinen 
van intraregionale verschillen om de 
toenemende marginalisatie van perifere en 
minstbegunstigde gebieden te stoppen;

11. verzoekt de Raad en de Commissie met 
klem om territoriale verschillen in 
ontwikkelingsniveau aan te pakken; doet 
in dit verband de aanbeveling om een 
nieuw instrument in het leven te roepen, 
dat specifiek is bedoeld voor het verkleinen 
van intraregionale verschillen om de 
toenemende marginalisatie van perifere en 
minstbegunstigde gebieden te stoppen;

Or. de

Amendement 92
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst er met nadruk op dat iets gedaan 
moet worden aan de groeiende stedelijke 
concentratie en de leegloop van het 
platteland en aan de territoriale gevolgen 
van deze demografische trends; verzoekt 
de lidstaten derhalve om strategieën op te 
stellen voor het revitaliseren van ontvolkte 
gebieden door het bevorderen van 
daadwerkelijke ontwikkelingskansen, het 
in stand houden van diensten van algemeen 
belang, het creëren van werkgelegenheid 
en het bieden van 
opleidingsmogelijkheden, het verbeteren 
van woon- en leefomstandigheden, het 
vergroten van de lokale administratieve 
capaciteit, en het vergroten van de 
aantrekkingskracht van deze gebieden voor 

12. wijst er met nadruk op dat iets gedaan 
moet worden aan de groeiende stedelijke 
concentratie en de leegloop van het 
platteland en aan de territoriale gevolgen 
van deze demografische trends; verzoekt 
de lidstaten derhalve om strategieën op te 
stellen voor het revitaliseren van ontvolkte 
gebieden door het bevorderen van 
daadwerkelijke ontwikkelingskansen, het 
in stand houden van diensten van algemeen 
belang, het creëren van werkgelegenheid 
en het bieden van 
opleidingsmogelijkheden, het verbeteren 
van woon- en leefomstandigheden, het 
vergroten van de lokale administratieve 
capaciteit, het decentraliseren van de 
publieke sector en het vergroten van de 
aantrekkingskracht van deze gebieden voor 
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investeerders; investeerders;

Or. el

Amendement 93
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst er met nadruk op dat iets gedaan 
moet worden aan de groeiende stedelijke 
concentratie en de leegloop van het 
platteland en aan de territoriale gevolgen 
van deze demografische trends; verzoekt 
de lidstaten derhalve om strategieën op te 
stellen voor het revitaliseren van ontvolkte 
gebieden door het bevorderen van 
daadwerkelijke ontwikkelingskansen, het 
in stand houden van diensten van algemeen 
belang, het creëren van werkgelegenheid 
en het bieden van 
opleidingsmogelijkheden, het verbeteren 
van woon- en leefomstandigheden, het 
vergroten van de lokale administratieve 
capaciteit, en het vergroten van de 
aantrekkingskracht van deze gebieden voor 
investeerders;

12. wijst er met nadruk op dat iets gedaan 
moet worden aan de groeiende stedelijke 
concentratie en de leegloop van het 
platteland en aan de territoriale gevolgen 
van deze demografische trends; verzoekt 
de lidstaten derhalve om strategieën op te 
stellen voor het revitaliseren van ontvolkte 
gebieden door het bevorderen van 
daadwerkelijke ontwikkelingskansen, het 
in stand houden van diensten van algemeen 
belang, het creëren van werkgelegenheid 
en het bieden van 
opleidingsmogelijkheden, het verbeteren 
van woon- en leefomstandigheden, het 
vergroten van de lokale administratieve 
capaciteit, en het vergroten van de 
aantrekkingskracht van deze gebieden voor 
investeerders; is van mening dat steden 
tegelijkertijd steun nodig hebben bij hun 
inspanningen om de stedelijke problemen 
om te lossen;

Or. fr

Amendement 94
Maria Petre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst er met nadruk op dat iets gedaan 
moet worden aan de groeiende stedelijke 
concentratie en de leegloop van het 
platteland en aan de territoriale gevolgen 
van deze demografische trends; verzoekt 
de lidstaten derhalve om strategieën op te 
stellen voor het revitaliseren van ontvolkte
gebieden door het bevorderen van 
daadwerkelijke ontwikkelingskansen, het 
in stand houden van diensten van 
algemeen belang, het creëren van 
werkgelegenheid en het bieden van 
opleidingsmogelijkheden, het verbeteren 
van woon- en leefomstandigheden, het 
vergroten van de lokale administratieve 
capaciteit, en het vergroten van de 
aantrekkingskracht van deze gebieden 
voor investeerders;

12. wijst er met nadruk op dat iets gedaan 
moet worden aan de groeiende stedelijke 
concentratie en de leegloop van het 
platteland en aan de territoriale gevolgen 
van deze demografische trends; verzoekt 
de lidstaten derhalve om strategieën op te 
stellen voor het revitaliseren van kwetsbare
gebieden door het ontwikkelen van 
infrastructuur, het bevorderen van 
daadwerkelijke ontwikkelingskansen in 
overeenstemming met het specifieke 
economische potentieel van deze regio's, 
het leveren van diensten van algemeen 
belang door middel van verbeterd lokaal 
bestuur en het bieden van gepaste 
opleidingsmogelijkheden;

Or. fr

Amendement 95
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. merkt op dat armoede een 
bepalende invloed heeft op de gezondheid 
en de kwaliteit van leven, wat leidt tot 
significante verschillen tussen 
afzonderlijke gebieden op het gebied van 
de levensverwachting bij de geboorte en 
het aantal jaren dat in goede gezondheid 
wordt geleefd;

Or. hu
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Amendement 96
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. merkt op dat gezonde mensen de 
basis vormen voor het functioneren van 
economieën en dat een goede gezondheid 
van de burgers in alle regio's van Europa 
dus cruciaal is voor de 
langetermijnontwikkeling en de sociale, 
economische en territoriale samenhang;

Or. hu

Amendement 97
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. wijst erop dat de doelstellingen 
van de Lissabon-strategie alleen kunnen 
worden gehaald door gezonde mensen;

Or. hu

Amendement 98
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. adviseert politieke maatregelen te 
nemen voor het aanpakken van sociale 
uitsluiting en is van mening dat het
activeren van kwetsbare gemeenschappen 
en groepen een element van vrijwilligheid 
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moet bevatten;

Or. el

Amendement 99
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen dat specifiek is gericht op het 
bestrijden van de territoriale en sociale 
uitsluiting van kwetsbare 
gemeenschappen en groepen en dat 
concrete maatregelen bevat;

14. verzoekt de lidstaten meer aandacht te 
besteden aan de taken en afspraken van 
de Sociale Agenda en maatregelen op het 
gebied van sociale samenhang te koppelen 
aan investeringen in economie en milieu, 
om zo succes te boeken op het gebied van 
duurzame ontwikkeling door middel van 
een geïntegreerde aanpak, in het 
bijzonder in arme gebieden en wijken; 
merkt in het bijzonder op dat de 
betreffende groepen actief betrokken 
moeten worden bij de planning en 
tenuitvoerlegging van deze maatregelen 
en dat administratieve handelingen 
gericht moeten zijn op dergelijke 
participatieprocessen;

Or. de

Amendement 100
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen dat specifiek is gericht op het 
bestrijden van de territoriale en sociale 
uitsluiting van kwetsbare gemeenschappen 
en groepen en dat concrete maatregelen 

14. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen dat specifiek is gericht op het 
bestrijden van de problemen waarmee
kwetsbare gemeenschappen en groepen te 
maken hebben, waaronder sociale 
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bevat; uitsluiting, en dat concrete maatregelen 
bevat;

Or. en
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