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Amendement 1
Vladimír Železný

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het feit dat het Verdrag van 
Lissabon het Europees Parlement op het 
vlak van de economische, sociale en 
territoriale samenhang op gelijke hoogte 
plaatst met de Raad door de 
instemmingsprocedure die momenteel van 
toepassing is op de uitvoering van de 
structuurfondsen, te vervangen door de 
zogeheten gewone wetgevingsprocedure, 
de medebeslissingsprocedure, waardoor de 
wetgevende macht van het Parlement en de 
bevoegdheid van de Commissie regionale 
ontwikkeling aanzienlijk worden uitgebreid 
en waardoor derhalve de transparantie en 
de verantwoordingsplicht van het 
Parlement aan de burgers worden vergroot;

1. verwelkomt het feit dat het Verdrag van 
Lissabon het Europees Parlement op het 
vlak van de economische, sociale en 
territoriale samenhang op gelijke hoogte 
plaatst met de Raad door de 
instemmingsprocedure die momenteel van 
toepassing is op de uitvoering van de 
structuurfondsen, te vervangen door de 
zogeheten gewone wetgevingsprocedure, 
de medebeslissingsprocedure, waardoor de 
wetgevende macht van het Parlement en de 
bevoegdheid van de Commissie regionale 
ontwikkeling aanzienlijk worden uitgebreid 
en waardoor derhalve de transparantie en 
de verantwoordingsplicht van het 
Parlement aan de burgers worden vergroot; 
verzet zich echter tegen de vroegtijdige 
discussie over de nieuwe rol van het 
Europees Parlement ten opzichte van het 
Verdrag van Lissabon, dat nog niet is 
geratificeerd.

Or. cs

Amendement 2
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het feit dat het Verdrag van 
Lissabon het Europees Parlement op het 
vlak van de economische, sociale en 
territoriale samenhang op gelijke hoogte 
plaatst met de Raad door de 

1. verwelkomt het feit dat het Verdrag van 
Lissabon het Europees Parlement op het 
vlak van de economische, sociale en 
territoriale samenhang op gelijke hoogte 
plaatst met de Raad door de 
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instemmingsprocedure die momenteel van 
toepassing is op de uitvoering van de 
structuurfondsen, te vervangen door de 
zogeheten gewone wetgevingsprocedure, 
de medebeslissingsprocedure, waardoor de 
wetgevende macht van het Parlement en de 
bevoegdheid van de Commissie regionale 
ontwikkeling aanzienlijk worden uitgebreid 
en waardoor derhalve de transparantie en 
de verantwoordingsplicht van het 
Parlement aan de burgers worden vergroot;

instemmingsprocedure die met name van 
toepassing was op de aanneming van de 
algemene verordening inzake de 
structuurfondsen, te vervangen door de 
zogeheten gewone wetgevingsprocedure, 
de medebeslissingsprocedure, waardoor de 
wetgevende macht van het Parlement en de 
bevoegdheid van de Commissie regionale 
ontwikkeling aanzienlijk worden 
uitgebreid, een verandering die met name
van belang is voor de structuurfondsen in 
de periode na 2013, en waardoor derhalve 
de transparantie en de 
verantwoordingsplicht van het Parlement 
aan de burgers worden vergroot;

Or. en

Amendement 3
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. gelooft dat het opnemen van territoriale 
samenhang als doelstelling van de Unie 
een aanvulling vormt op de doelstellingen 
van economische en sociale samenhang, 
alsmede de bevoegdheid van het Parlement 
en de Commissie regionale ontwikkeling 
vergroot om het territoriale effect van 
belangrijke EU-beleidsmaatregelen te 
beoordelen; benadrukt hoe belangrijk het is 
een gedeelde bevoegdheid voor de EU en 
de lidstaten op het vlak van territoriale 
samenhang te introduceren en beveelt aan 
om de Commissie regionale ontwikkeling, 
teneinde snel vooruitgang te boeken met de 
verwezenlijking van deze doelstelling, de 
nieuwe initiatieven op dit terrein 
nauwlettend te laten volgen;

2. gelooft dat het opnemen van territoriale 
samenhang als doelstelling van de Unie 
een aanvulling vormt op de doelstellingen 
van economische en sociale samenhang, 
alsmede de bevoegdheid van het Parlement 
en de Commissie regionale ontwikkeling 
vergroot om het territoriale effect van 
belangrijke EU-beleidsmaatregelen te 
beoordelen; benadrukt hoe belangrijk het is 
een gedeelde bevoegdheid voor de EU en 
de lidstaten op het vlak van territoriale 
samenhang te introduceren en beveelt aan 
om de Commissie regionale ontwikkeling, 
teneinde snel vooruitgang te boeken met de 
verwezenlijking van deze doelstelling, 
volledig te betrekken bij alle relevante 
activiteiten op dit terrein;

Or. en
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Amendement 4
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Raad en de Commissie op om 
in samenwerking met het Parlement de 
doelstelling van territoriale samenhang 
nader te omschrijven en om, uitgaande van 
die omschrijving, beter rekening te 
houden met het territoriale effect van alle 
EU-beleidsmaatregelen met een sterk 
territoriale dimensie; benadrukt dat de 
Commissie regionale ontwikkeling een 
voorname rol dient te spelen bij de 
omschrijving van deze doelstelling;

3. roept de Raad en de Commissie op om 
in samenwerking met het Parlement de 
doelstelling van territoriale samenhang 
nader te omschrijven en om uit te gaan van 
die omschrijving bij het overwegen van de 
ruimtelijke planning van Europa, het tot 
stand brengen van een polycentrisch en 
evenwichtig stedelijk stelsel en van een 
nieuwe relatie tussen stad en platteland,
en het territoriale effect van alle EU-
beleidsmaatregelen met een sterk 
territoriale dimensie; benadrukt dat de 
Commissie regionale ontwikkeling een 
voorname rol dient te spelen bij de 
omschrijving van deze doelstelling;

Or. en

Amendement 5
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Raad en de Commissie op om 
in samenwerking met het Parlement de 
doelstelling van territoriale samenhang 
nader te omschrijven en om, uitgaande van 
die omschrijving, beter rekening te houden 
met het territoriale effect van alle EU-
beleidsmaatregelen met een sterk 
territoriale dimensie; benadrukt dat de 
Commissie regionale ontwikkeling een 
voorname rol dient te spelen bij de 

3. roept de Raad en de Commissie op om 
in samenwerking met het Parlement de 
doelstelling van territoriale samenhang, 
evenals de indicatoren, methodologie, 
budgettaire gevolgen en instrumenten 
voor territoriale samenhang en de 
ontvangers van financiële bijdragen op dit 
gebied, nader te omschrijven en om, 
uitgaande van de doelstelling van 
territoriale samenhang, beter rekening te 
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omschrijving van deze doelstelling; houden met het territoriale effect van alle 
EU-beleidsmaatregelen met een sterk 
territoriale dimensie; benadrukt dat de 
Commissie regionale ontwikkeling een
voorname rol dient te spelen bij de 
omschrijving van deze doelstelling;

Or. en

Amendement 6
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Raad en de Commissie op om 
in samenwerking met het Parlement de 
doelstelling van territoriale samenhang 
nader te omschrijven en om, uitgaande van 
die omschrijving, beter rekening te houden 
met het territoriale effect van alle EU-
beleidsmaatregelen met een sterk 
territoriale dimensie; benadrukt dat de 
Commissie regionale ontwikkeling een 
voorname rol dient te spelen bij de 
omschrijving van deze doelstelling;

3. roept de Raad en de Commissie op om 
in samenwerking met het Parlement de 
doelstelling van territoriale samenhang 
nader te omschrijven en om, uitgaande van 
die omschrijving, beter rekening te houden 
met het territoriale effect van alle EU-
beleidsmaatregelen met een sterk 
territoriale dimensie; benadrukt dat de 
Commissie regionale ontwikkeling een 
voorname rol dient te spelen bij de 
omschrijving van deze doelstelling en bij 
het creëren van een krachtige synergie 
tussen territoriale samenhang en de 
belangrijkste financieringsprogramma’s;

Or. bg

Amendement 7
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Raad en de Commissie op om 
in samenwerking met het Parlement de 

3. roept de Raad en de Commissie op om 
in samenwerking met het Parlement de 
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doelstelling van territoriale samenhang 
nader te omschrijven en om, uitgaande van 
die omschrijving, beter rekening te houden 
met het territoriale effect van alle EU-
beleidsmaatregelen met een sterk 
territoriale dimensie; benadrukt dat de 
Commissie regionale ontwikkeling een 
voorname rol dient te spelen bij de 
omschrijving van deze doelstelling;

doelstelling van territoriale samenhang 
nader te omschrijven en om, uitgaande van 
die omschrijving, onverwijld beter 
rekening te houden met het territoriale 
effect van alle EU-beleidsmaatregelen met 
een sterk territoriale dimensie; benadrukt 
dat de Commissie regionale ontwikkeling 
een voorname rol dient te spelen bij de 
omschrijving van deze doelstelling;

Or. en

Amendement 8
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Raad en de Commissie op om 
in samenwerking met het Parlement de 
doelstelling van territoriale samenhang 
nader te omschrijven en om, uitgaande van 
die omschrijving, beter rekening te houden 
met het territoriale effect van alle EU-
beleidsmaatregelen met een sterk 
territoriale dimensie; benadrukt dat de 
Commissie regionale ontwikkeling een 
voorname rol dient te spelen bij de 
omschrijving van deze doelstelling;

3. roept de Raad en de Commissie op om 
in samenwerking met het Parlement het 
concept en de doelstelling van territoriale 
samenhang te omschrijven en om, 
uitgaande van die omschrijving, beter 
rekening te houden met het territoriale 
effect van alle EU-beleidsmaatregelen met 
een sterk territoriale dimensie; benadrukt 
dat de Commissie regionale ontwikkeling 
een voorname rol dient te spelen bij de 
omschrijving van deze doelstelling;

Or. pl

Amendement 9
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten dringend om de 
nodige politieke wil te tonen zodat de 
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doelstelling van territoriale samenhang in 
de nationale wetgeving kan worden 
opgenomen;

Or. en

Amendement 10
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat het nastreven van 
de doelstelling van territoriale samenhang 
niet moet leiden tot een toename van de 
steun die wordt toegekend aan het 
bereiken van andere EU-doelen; 
benadrukt dat cohesiebeleid een doel op 
zich is, en dat de tendens om de omvang 
van die doelstelling als gevolg van het 
horizontale karakter ervan te vergroten, 
het concept en het vermogen van de EU 
om de doelstelling te bereiken eerder
verzwakt dan versterkt;

Or. en

Amendement 11
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herhaalt dat de doelstelling van het 
cohesiebeleid blijft het aan de orde stellen
van ongelijkheden tussen de meer 
welvarende en de minst ontwikkelde 
regio’s; benadrukt dat de toevoeging van 
de doelstelling van territoriale samenhang 
deze primaire doelstelling aanvult;
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Or. en

Amendement 12
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vindt het positief dat het Verdrag van 
Lissabon een preciezere en uitgebreidere 
omschrijving geeft van regio’s waaraan de 
Gemeenschap in haar beleidsmatige 
streven naar samenhang, speciale aandacht 
moet geven;

4. vindt het positief dat het Verdrag van 
Lissabon een preciezere en uitgebreidere 
omschrijving geeft van regio’s, waaronder 
regio’s in plattelandsgebieden, regio’s die 
geconfronteerd worden met 
demografische uitdagingen en
ultraperifere en grensoverschrijdende 
regio’s, waaraan de Gemeenschap in haar 
beleidsmatige streven naar samenhang, 
speciale aandacht moet geven;

Or. en

Amendement 13
Emanuel Jardim Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vindt het eveneens positief dat de 
speciale status van de buitenste regio’s 
gestalte krijgt in speciale bepalingen met 
betrekking tot staatssteun.

5. vindt het eveneens positief dat de 
speciale status van de buitenste regio’s 
gestalte krijgt in artikel 349 en in speciale 
bepalingen met betrekking tot staatssteun.

Or. pt

Amendement 14
Margie Sudre

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. vindt het eveneens positief dat de 
speciale status van de buitenste regio’s 
gestalte krijgt in speciale bepalingen met 
betrekking tot staatssteun.

5. vindt het eveneens positief dat de 
speciale status van de buitenste regio’s 
gestalte krijgt en nu genoemd wordt in 
speciale bepalingen met betrekking tot 
staatssteun.

Or. fr

Amendement 15
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is er ten volle van overtuigd dat de 
wijzigingen in de begrotingsprocedure, met 
name het bijeenroepen van het 
bemiddelingscomité in het geval dat het 
Parlement amendementen goedkeurt bij 
eerste lezing, nopen tot nauwere 
betrekkingen tussen de Commissie 
regionale ontwikkeling en de 
Begrotingscommissie;

6. is er ten volle van overtuigd dat de 
wijzigingen in de begrotingsprocedure, met 
name het bijeenroepen van het 
bemiddelingscomité in het geval dat het 
Parlement amendementen goedkeurt bij 
eerste lezing, nopen tot nauwere 
samenwerking tussen de Commissie 
regionale ontwikkeling en de 
Begrotingscommissie;

Or. en

Amendement 16
Emanuel Jardim Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de verruiming van het 
subsidiariteitsbeginsel, met name ten 
aanzien van plaatselijke en regionale 
autoriteiten, en de opname van een 
“mechanisme voor vroegtijdige 

7. ; verwelkomt de verruiming van het 
subsidiariteitsbeginsel, met name ten 
aanzien van plaatselijke en regionale 
autoriteiten, en de opname van een 
“mechanisme voor vroegtijdige 



AM\719579NL.doc 11/14 PE405.747v01-00

NL

waarschuwing”, waardoor nationale 
parlementen beter kunnen beoordelen 
in hoeverre communautaire 
wetsvoorstellen consistent zijn met de 
beginselen van subsidiariteit en 
proportionaliteit; wijst in dit verband 
op het belang om de betrekkingen 
tussen de Commissie regionale 
ontwikkeling en de nationale 
parlementen te verbeteren; gelooft in 
dit opzicht dat de betrokkenheid van 
plaatselijke en regionale autoriteiten 
met betrekking tot subsidiariteit een 
belangrijk aspect kan vormen en 
herinnert eraan dat een dergelijke 
betrokkenheid afhangt van nationale 
bepalingen;

waarschuwing”, waardoor nationale 
parlementen beter kunnen beoordelen 
in hoeverre communautaire 
wetsvoorstellen consistent zijn met de 
beginselen van subsidiariteit en 
proportionaliteit; wijst in dit verband 
op het belang om de betrekkingen 
tussen de Commissie regionale 
ontwikkeling en de nationale 
parlementen te verbeteren door middel 
van de ontwikkeling of versterking van 
speciale communicatiekanalen; 
gelooft in dit opzicht dat de 
betrokkenheid van plaatselijke en 
regionale autoriteiten met betrekking 
tot subsidiariteit een belangrijk aspect 
kan vormen en herinnert eraan dat een 
dergelijke betrokkenheid afhangt van 
nationale bepalingen;

Or. pt

Amendement 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de verruiming van het 
subsidiariteitsbeginsel, met name ten 
aanzien van plaatselijke en regionale 
autoriteiten, en de opname van een 
“mechanisme voor vroegtijdige 
waarschuwing”, waardoor nationale 
parlementen beter kunnen beoordelen in 
hoeverre communautaire wetsvoorstellen 
consistent zijn met de beginselen van 
subsidiariteit en proportionaliteit; wijst in 
dit verband op het belang om de 
betrekkingen tussen de Commissie 
regionale ontwikkeling en de nationale 
parlementen te verbeteren; gelooft in dit 

7. verwelkomt de verruiming van het 
subsidiariteitsbeginsel, met name ten 
aanzien van plaatselijke en regionale 
autoriteiten, en de opname van een 
“mechanisme voor vroegtijdige 
waarschuwing”, waardoor nationale 
parlementen beter kunnen beoordelen in 
hoeverre communautaire wetsvoorstellen 
consistent zijn met de beginselen van 
subsidiariteit en proportionaliteit; wijst in 
dit verband op het belang om de 
betrekkingen tussen de Commissie 
regionale ontwikkeling, de nationale 
parlementen en lokale en regionale 
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opzicht dat de betrokkenheid van 
plaatselijke en regionale autoriteiten met 
betrekking tot subsidiariteit een belangrijk 
aspect kan vormen en herinnert eraan dat 
een dergelijke betrokkenheid afhangt van 
nationale bepalingen;

instanties te verbeteren; gelooft in dit 
opzicht dat de betrokkenheid van 
plaatselijke en regionale autoriteiten met 
betrekking tot subsidiariteit een belangrijk 
aspect kan vormen en herinnert eraan dat 
een dergelijke betrokkenheid afhangt van 
nationale bepalingen;

Or. bg

Amendement 18
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vindt het positief dat de gedeelde 
belangen van de Gemeenschap met 
betrekking tot de diensten van algemeen 
economisch belang, zoals vastgelegd in 
het Protocol betreffende de diensten van 
algemeen belang, met name het volgende 
omvatten:

– de fundamentele rol en ruime 
beoordeling van nationale, regionale en 
lokale instanties bij het bieden, opdracht 
verlenen tot en organiseren van diensten 
van algemeen economisch belang die de 
behoeften van gebruikers zo dicht
mogelijk benaderen; 
– de diversiteit van de verschillende 
diensten van algemeen economisch 
belang en de uiteenlopende behoeften en 
voorkeuren van gebruikers die voort 
kunnen komen uit verschillende 
geografische, sociale of culturele 
omstandigheden; 
– een hoog niveau van kwaliteit, 
veiligheid en betaalbaarheid, gelijke 
behandeling en de bevordering van 
universele toegankelijkheid en van 
gebruikersrechten.
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Or. en

Amendement 19
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat in de nieuwe 
afkondiging van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie de 
nadruk wordt gelegd op regionale 
instanties en op een evenwichtige, stabiele 
ontwikkeling van de Europese regio’s; is 
in dit verband van mening dat de 
Commissie regionale ontwikkeling 
noodzakelijk is, aangezien deze streeft 
naar overeenstemming van haar 
activiteiten met de bepalingen van het 
Handvest en mannen en vrouwen een 
centrale rol wil toebedelen;

Or. bg

Amendement 20
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verzoekt, teneinde lokale en 
regionale gemeenschappen in staat te 
stellen om de veranderingen die in het 
Verdrag van Lissabon geïntroduceerd zijn 
beter te begrijpen, om een zo vroeg 
mogelijke publicatie van de 
geconsolideerde versies, inclusief de 
wijzigingen, van het Verdrag van de 
Europese Unie en het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie.
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Or. pl
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