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Amendement 1
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op artikel 11, getiteld 
"Partnerschap", van verordening (EG) 
nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 
2006 inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds1,
1 PB L 210 van 31.07.2006, blz. 25.

Or. fr

Amendement 2
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar artikel 11 van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad van 11 juli 2006 met algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds1 (hieronder 
"Structuurfondsverordening" genoemd),
1 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.

Or. de

Adlib Express Watermark



PE409.748v01-00 4/67 AM\736254NL.doc

NL

Amendement 3
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat het belang en welzijn 
van de burger centraal staan in het 
Europese, nationale en regionale beleid 
en dat een verbeterde kwaliteit in 
governance en partnerschap, gericht op 
een verbeterde beleidsafstemming en 
samenwerking tussen de diverse 
overheidsinstanties, in het belang van alle 
Europese burgers is,

Or. en

Amendement 4
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de praktische 
oplossingen die onze medeburgers op het 
gebied van overheidsdiensten (zoals 
openbaar vervoer, drinkwater, sociale 
woningbouw, etc.) verwachten, alleen 
kunnen worden bereikt door middel van 
goede governance op twee complementaire 
systemen: enerzijds het institutionele 
systeem dat gaat over de verdeling van 
bevoegdheden en budgetten tussen de staat 
en de regionale en lokale overheden; 
anderzijds het partnerschapssysteem dat 
verschillende overheidspartijen en private 
betrokken partijen die in een bepaald 
gebied met hetzelfde onderwerp te maken 
hebben, samenbrengt,

A. overwegende dat de praktische 
oplossingen die onze medeburgers op het 
gebied van overheidsdiensten (zoals 
openbaar vervoer, drinkwater, sociale 
woningbouw, etc.) verwachten, alleen 
kunnen worden bereikt door middel van 
goede governance op twee complementaire 
systemen: enerzijds het institutionele 
systeem dat gaat over de verdeling van 
bevoegdheden en budgetten tussen de staat 
en de regionale en lokale overheden; 
anderzijds het partnerschapssysteem zoals 
vastgelegd in artikel 11 van de 
Structuurfondsverordening, zonder 
evenwel een lidstaat te beletten dit systeem 
uit te breiden, om ook andere publieke en 
private partijen die voor de regionale 
ontwikkeling van belang zijn actief te 
betrekken bij de planning en uitvoering 
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van de structuurfondsprogramma's en bij 
de duurzame ontwikkeling van een regio,

Or. de

Amendement 5
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de praktische 
oplossingen die onze medeburgers op het 
gebied van overheidsdiensten (zoals 
openbaar vervoer, drinkwater, sociale 
woningbouw, etc.) verwachten, alleen 
kunnen worden bereikt door middel van 
goede governance op twee complementaire 
systemen: enerzijds het institutionele 
systeem dat gaat over de verdeling van 
bevoegdheden en budgetten tussen de staat 
en de regionale en lokale overheden; 
anderzijds het partnerschapssysteem dat 
verschillende overheidspartijen en private 
betrokken partijen die in een bepaald 
gebied met hetzelfde onderwerp te maken 
hebben, samenbrengt,

A. overwegende dat de praktische 
oplossingen die onze medeburgers voor 
kwesties betreffende de 
levensomstandigheden, onder meer op het 
gebied van gemeentelijke diensten (zoals 
openbaar vervoer, drinkwater, sociale 
woningbouw, etc.) verwachten, alleen 
kunnen worden bereikt door middel van 
goede governance op twee complementaire 
systemen: enerzijds het institutionele 
systeem dat gaat over de verdeling van 
bevoegdheden en budgetten tussen de staat 
en de regionale en lokale overheden; 
anderzijds het partnerschapssysteem dat 
verschillende overheidspartijen en private 
betrokken partijen die in een bepaald 
gebied met hetzelfde onderwerp te maken 
hebben, samenbrengt,

Or. pl

Amendement 6
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de praktische 
oplossingen die onze medeburgers op het 
gebied van overheidsdiensten (zoals 

A. overwegende dat de praktische 
oplossingen die onze medeburgers op het 
gebied van overheidsdiensten (zoals 
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openbaar vervoer, drinkwater, sociale 
woningbouw, etc.) verwachten, alleen 
kunnen worden bereikt door middel van 
goede governance op twee complementaire 
systemen: enerzijds het institutionele 
systeem dat gaat over de verdeling van 
bevoegdheden en budgetten tussen de staat 
en de regionale en lokale overheden; 
anderzijds het partnerschapssysteem dat 
verschillende overheidspartijen en private 
betrokken partijen die in een bepaald 
gebied met hetzelfde onderwerp te maken 
hebben, samenbrengt,

openbaar vervoer, drinkwater, sociale 
woningbouw, etc.) verwachten, alleen 
kunnen worden bereikt door middel van 
goede governance op twee complementaire 
systemen: enerzijds het institutionele 
systeem dat gaat over de verdeling van 
bevoegdheden en budgetten tussen de staat 
en de regionale en lokale overheden; 
anderzijds het partnerschapssysteem dat 
verschillende overheidspartijen en private 
betrokken partijen die een cruciale rol 
spelen bij het oplossen van dezelfde 
problemen in een bepaald gebied, 
samenbrengt,

Or. pl

Amendement 7
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de praktische 
oplossingen die onze medeburgers op het 
gebied van overheidsdiensten (zoals 
openbaar vervoer, drinkwater, sociale 
woningbouw, etc.) verwachten, alleen 
kunnen worden bereikt door middel van 
goede governance op twee complementaire 
systemen: enerzijds het institutionele 
systeem dat gaat over de verdeling van 
bevoegdheden en budgetten tussen de staat 
en de regionale en lokale overheden; 
anderzijds het partnerschapssysteem dat 
verschillende overheidspartijen en private 
betrokken partijen die in een bepaald 
gebied met hetzelfde onderwerp te maken 
hebben, samenbrengt,

A. overwegende dat de praktische 
oplossingen die onze medeburgers op het 
gebied van overheidsdiensten (zoals 
openbaar vervoer, drinkwater, sociale 
woningbouw, etc.) verwachten, alleen 
kunnen worden bereikt door middel van 
goede governance op twee complementaire 
systemen: enerzijds het institutionele 
systeem dat gaat over de verdeling van 
bevoegdheden en budgetten tussen de staat 
en de regionale en lokale overheden; 
anderzijds het partnerschapssysteem dat 
verschillende overheidspartijen en private 
betrokken partijen die in een bepaald 
gebied met hetzelfde onderwerp te maken 
hebben, samenbrengt,

Or. pl
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Amendement 8
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat dient te worden 
benadrukt dat volgens de definitie van 
partnerschap in Algemene verordening 
nr. 1083/2006 aangaande de 
structuurfondsen iedere lidstaat een 
partnerschap moet aangaan met 
autoriteiten en instanties als:
a) de bevoegde regionale, plaatselijke, 
stedelijke en andere overheden;
b) de economische en sociale partners;
c) andere geschikte instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, milieupartners, niet-
gouvernementele organisaties, en 
instanties die tot taak hebben de 
gelijkheid van vrouwen en mannen te 
bevorderen,

Or. fr

Amendement 9
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat sociaal kapitaal in 
de vorm van actief vrijwilligerschap een 
positieve bijdrage levert aan de groei van 
de regionale economie en een belangrijke 
rol speelt in het verkleinen van 
ongelijkheid tussen regio's, 

Or. en
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Amendement 10
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de non-
profitsector in veel landen een cruciaal 
element in het partnerschapsproces vormt 
en goed is voor ongeveer 5% van het BBP,

Or. en

Amendement 11
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat een betere 
samenwerking tussen de partijen die 
betrokken zijn bij het uitvoeren van 
programma's en projecten die gefinancierd 
worden door de structuur- en 
cohesiefondsen het mogelijk maakt een 
efficiëntere cohesiepolitiek te voeren en 
een grotere werkingskracht te verkrijgen,

B. overwegende dat een algehele 
participatie van de in de 
Structuurfondsverordening genoemde 
partijen en een betere samenwerking 
tussen de partijen die betrokken zijn bij het 
uitvoeren van programma's en projecten 
die gefinancierd worden door de structuur-
en cohesiefondsen het mogelijk maakt een 
efficiëntere cohesiepolitiek te voeren en 
een grotere werkingskracht te verkrijgen,

Or. de

Amendement 12
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat een betere 
samenwerking tussen de partijen die 

B. overwegende dat een betere 
samenwerking tussen de partijen die 
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betrokken zijn bij het uitvoeren van 
programma’s en projecten die gefinancierd 
worden door de structuur- en  
cohesiefondsen het mogelijk maakt een 
efficiëntere cohesiepolitiek te voeren en 
een grotere werkingskracht te verkrijgen,

betrokken zijn bij het uitvoeren van 
programma’s en projecten die gefinancierd 
worden door de structuurfondsen en het 
cohesiefonds het mogelijk maakt een 
efficiëntere cohesiepolitiek te voeren en 
een grotere werkingskracht te verkrijgen,

Or. pl

Amendement 13
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat eenvoudige en 
transparante procedures op het gebied 
van de structuurfondsen, met helder 
afgebakende bevoegdheden voor alle 
partijen die zijn betrokken bij het 
uitvoeringsproces van de 
structuurfondsen, bijdragen aan een 
toename van de effectiviteit en het 
welslagen van het cohesiebeleid en tot 
rationalisering van de kosten en 
tijdsbesparing,

Or. pl

Amendement 14
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat bij een geïntegreerde 
aanpak niet alleen rekening wordt 
gehouden met de economische, sociale en 
milieuaspecten van de 
gebiedsontwikkeling, maar er ook voor 
wordt gezorgd dat de belangen van de 

C. overwegende dat bij een geïntegreerde 
aanpak niet alleen rekening wordt 
gehouden met de economische, sociale en 
milieuaspecten van de 
gebiedsontwikkeling, maar er ook 
rekening gehouden wordt met de rol die 
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verschillende betrokken partijen op elkaar 
worden afgestemd uitgaande van het 
specifieke karakter van een gebied, 
teneinde op de lokale en regionale 
problemen te kunnen inspelen, 

de lokale en regionale overheden binnen 
het door de Structuurfondsverordening 
voorgeschreven partnerschap toekomt, 
teneinde op het specifieke karakter van een 
gebied en de lokale en regionale 
problemen te kunnen inspelen,

Or. de

Amendement 15
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat bij een geïntegreerde 
aanpak niet alleen rekening wordt
gehouden met de economische, sociale en 
milieuaspecten van de 
gebiedsontwikkeling, maar er ook voor 
wordt gezorgd dat de belangen van de 
verschillende betrokken partijen op elkaar 
worden afgestemd uitgaande van het 
specifieke karakter van een gebied, 
teneinde op de lokale en regionale 
problemen te kunnen inspelen, 

C. overwegende dat bij een geïntegreerde 
aanpak niet alleen rekening wordt 
gehouden met de economische, sociale en 
milieuaspecten van de 
gebiedsontwikkeling, maar dat zo’n 
aanpak ook moet leiden tot het afstemmen
van de belangen van de verschillende 
betrokken partijen uitgaande van het 
specifieke karakter van een gebied, 
teneinde op de lokale en regionale 
problemen te kunnen inspelen,

Or. pl

Amendement 16
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een betere coördinatie 
van de verschillende vormen van 
overheidsbeleid en een geslaagde 
governance onmisbaar zijn voor de 
duurzame ontwikkeling van de gebieden,

D. overwegende dat zowel een betere 
coördinatie van de verschillende vormen 
van overheidsbeleid op diverse niveaus 
van governance als een geslaagde 
governance onmisbaar zijn voor de 
duurzame ontwikkeling van de gebieden,
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Or. pl

Amendement 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat tussen de verschillende 
overheden, overheids- en private organen 
een efficiëntere werkwijze dient te worden 
opgezet, zonder dat noodzakelijkerwijs 
sprake is van overdracht van juridische 
bevoegdheden en zonder dat er nieuwe 
instanties worden opgericht, waarbij het 
voor elke partij mogelijk wordt om, dankzij 
de samenwerking, efficiënter te werken,

F. overwegende dat tussen de verschillende 
overheden, overheids- en private organen 
een efficiëntere en voor iedereen 
transparante werkwijze dient te worden 
opgezet, zonder dat noodzakelijkerwijs 
sprake is van overdracht van juridische 
bevoegdheden en zonder dat er nieuwe 
instanties worden opgericht, waarbij het 
voor elke partij mogelijk wordt om, dankzij 
de samenwerking, efficiënter te werken,

Or. de

Amendement 18
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat tussen de verschillende
overheden, overheids- en private organen 
een efficiëntere werkwijze dient te worden 
opgezet, zonder dat noodzakelijkerwijs 
sprake is van overdracht van juridische 
bevoegdheden en zonder dat er nieuwe 
instanties worden opgericht, waarbij het 
voor elke partij mogelijk wordt om, dankzij 
de samenwerking, efficiënter te werken,

F. overwegende dat tussen de verschillende 
overheden, publieke en private partijen
een efficiëntere werkwijze dient te worden 
opgezet, zonder dat noodzakelijkerwijs 
sprake is van overdracht van juridische 
bevoegdheden en zonder dat er nieuwe 
instanties worden opgericht, waarbij het 
voor elke partij mogelijk wordt om, dankzij 
de samenwerking, efficiënter te werken,

Or. pl
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Amendement 19
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat een partnerschap 
een toegevoegde waarde kan hebben voor 
de tenuitvoerlegging van cohesiebeleid in 
de vorm van een breder draagvlak, betere 
coördinatie, gewaarborgde transparantie 
en een betere absorptie van fondsen,

Or. en

Amendement 20
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat zoveel mogelijk 
voorafgaand aan de onderhandelingen over 
Europese regelgeving en in het bijzonder in 
het kader van de onderhandelingen over 
het volgende samenstel van cohesieregels, 
inspraak van regionale en lokale overheden 
dient te worden nagestreefd,

G. overwegende dat er zoveel mogelijk
voorafgaand aan de onderhandelingen over 
Europese regelgeving en in het bijzonder in 
het kader van de onderhandelingen over 
het volgende samenstel van cohesieregels,
gezorgd dient te worden voor inspraak van 
regionale en lokale overheden,

Or. pl

Amendement 21
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat er met de hoogst 
mogelijke participatie van de 
verschillende partners bij het uitwerken 
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van de operationele programma’s een 
document tot stand kan komen waarin 
volledig rekening wordt gehouden met 
bijzondere kenmerken van het betreffende 
gebied, en dat het best tegemoetkomt aan 
de behoeften en problemen van dit gebied,

Or. pl

Amendement 22
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat bij het concept van de 
centra voor wonen en werken rekening 
wordt gehouden met basisgebieden die 
relevant zijn voor het behandelen van 
vraagstukken die fundamenteel met het 
dagelijks leven van de burgers verbonden 
zijn (vervoer, overheidsdiensten, 
levensstandaard, werkgelegenheid en 
lokale economische activiteiten, veiligheid, 
etc.),

H. overwegende dat bij het concept van de 
gebieden voor wonen en werken rekening 
wordt gehouden met basisgebieden die 
relevant zijn voor het behandelen van 
vraagstukken die fundamenteel met het 
dagelijks leven van de burgers verbonden 
zijn (vervoer, overheidsdiensten, 
levensstandaard, werkgelegenheid en 
lokale economische activiteiten, veiligheid, 
etc.),

Or. pl

Amendement 23
Elspeth Attwooll

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat een doelmatige 
governance vergemakkelijkt kan worden 
door een gepaste ruimtelijke ordening,

Or. en
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Amendement 24
Elspeth Attwooll

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat de uitwisseling 
van optimale praktijken een nuttig 
instrument is voor het faciliteren van 
behoorlijk bestuur,

Or. en

Amendement 25
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat kennis van het 
"projectmanagement" voor de bij de 
uitvoering van het cohesiebeleid betrokken 
partijen een essentiële factor is om de 
governance te verbeteren en te 
vergemakkelijken,

I. overwegende dat kennis van het 
"projectmanagement" voor de bij de 
uitvoering van het cohesiebeleid betrokken 
partijen en transparantie in de 
handelwijze en de besluitvorming bij de 
overheden essentiële factoren zijn om de 
governance te verbeteren en te 
vergemakkelijken,

Or. de

Amendement 26
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat kennis van het 
"projectmanagement" voor de bij de 
uitvoering van het cohesiebeleid betrokken
partijen een essentiële factor is om de 

I. overwegende dat kennis van het 
"projectmanagement" voor de partijen die 
betrokken zijn bij de uitvoering van het 
cohesiebeleid een essentiële factor is om de 
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governance te verbeteren en te 
vergemakkelijken,

governance te verbeteren en te 
vergemakkelijken,

Or. pl

Amendement 27
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat gebrekkige en 
slecht toegankelijke nutsvoorzieningen 
kunnen leiden tot slinkend 
publieksvertrouwen, wat maatschappelijke 
participatie en integratie belemmert en het 
effect ervan afremt,

Or. en

Amendement 28
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat gebruik dient te worden 
gemaakt van de geslaagde ervaringen met 
nieuwe methoden van governance,

J. overwegende dat gebruik dient te worden 
gemaakt van de geslaagde ervaringen met 
nieuwe methoden van governance, 
inclusief de methoden die al met succes 
beproefd werden in programma's van de 
Europese fondsen, zoals de LEADER-
methode en de globale subsidie (zoals 
bedoeld in artikel 42 en 43 van de 
Structuurfondsverordening),

Or. de
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Amendement 29
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat gebruik dient te worden 
gemaakt van de geslaagde ervaringen met 
nieuwe methoden van governance;

J. overwegende dat gebruik dient te worden 
gemaakt van de geslaagde ervaringen met 
nieuwe methoden van governance en 
partnerschap;

Or. pl

Amendement 30
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat adequate 
communicatiestructuren en -strategieën 
in alle fasen van beleidsvorming, 
uitvoering en evaluatie, opgezet in nauwe 
samenwerking met regionale en lokale 
overheden, de informatieoverdracht naar 
alle lagen van de maatschappij 
bevorderen en zo transparantie, 
integratie, participatie en persoonlijke 
betrokkenheid doen gedijen,

Or. en

Amendement 31
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J ter. Overwegende dat uitdijende 
administratieve en bureaucratische 

Adlib Express Watermark



AM\736254NL.doc 17/67 PE409.748v01-00

NL

verplichtingen kunnen leiden tot nodeloos 
complexe structuren en taaluitingen, die 
afbreuk doen aan het publiek debat en de 
maatschappelijke betrokkenheid in de weg 
staan, evenals de strategische reflectie en 
een goed gebruik van financiële middelen,

Or. en

Amendement 32
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging J quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quater. overwegende dat partnerschap 
niet beoordeeld moet worden in termen 
van alternatieve kosten of een 
uitgavenverantwoording voor open 
beleidsprocessen, maar naar de sociale en 
civiele waarde die het vertegenwoordigt,

Or. en

Amendement 33
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging J quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quinquies. overwegende dat een 
versterkt partnerschap met universiteiten 
en instellingen voor tertiair of technisch 
onderwijs, naast betrokkenheid van de 
private sector, van voordeel kan zijn voor 
de strategieën in het kader van de 
Lissabon-agenda,

Or. en
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Amendement 34
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging J sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J sexies. overwegende dat er nog steeds te 
weinig profijt getrokken wordt uit de 
voordelen die publiek-private 
partnerschappen op kunnen leveren,

Or. en

Amendement 35
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging J septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J septies. overwegende dat partnerschap 
betekent dat er rekening gehouden wordt 
met alle nationale gemeenschappen en 
groepen, alsmede hun 
vertegenwoordigers,

Or. en

Amendement 36
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt aan de Commissie, de Raad, de 
lidstaten en de regionale en lokale 
overheden om voor een betere koppeling 
tussen de verschillende Europese fondsen 
(structuurfondsen, Europees programma 
voor onderzoek en ontwikkeling, Europees 
Fonds voor Plattelandsontwikkeling, etc.) 

1. verzoekt aan de Commissie, de Raad, de 
lidstaten en de regionale en lokale 
overheden om voor een betere koppeling 
tussen de verschillende Europese fondsen 
(structuurfondsen, Europees programma 
voor onderzoek en ontwikkeling, Europees 
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te zorgen teneinde de regionale en 
stedelijke ontwikkeling te bevorderen;

Fonds voor Plattelandsontwikkeling, etc.) 
te zorgen teneinde de regionale en 
stedelijke ontwikkeling te bevorderen en 
raadt voor het verwerkelijken van die 
betere koppeling aan om regelmatig 
(tenminste jaarlijks) bijeenkomsten voor 
hogere ambtenaren van nationale, 
regionale en lokale overheden te 
organiseren en daar te beraadslagen over 
een efficiënter systeem van governance en 
lopende dan wel toekomstige projecten op 
het terrein van regionale ontwikkeling te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 37
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt aan de Commissie, de Raad, de 
lidstaten en de regionale en lokale 
overheden om voor een betere koppeling 
tussen de verschillende Europese fondsen 
(structuurfondsen, Europees programma 
voor onderzoek en ontwikkeling, Europees 
Fonds voor Plattelandsontwikkeling, etc.) 
te zorgen teneinde de regionale en 
stedelijke ontwikkeling te bevorderen;

1. verzoekt aan (schrapping) de lidstaten 
en de regionale en lokale overheden om de 
mogelijkheden van de verschillende 
Europese fondsen (structuurfondsen, 
Europees programma voor onderzoek en 
ontwikkeling, Europees Fonds voor 
Plattelandsontwikkeling, etc.) te benutten
teneinde een geïntegreerde steun te 
garanderen;

Or. de

Amendement 38
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt aan de Commissie, de Raad, de 1. verzoekt aan de Commissie, de Raad, de 
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lidstaten en de regionale en lokale 
overheden om voor een betere koppeling 
tussen de verschillende Europese fondsen 
(structuurfondsen, Europees programma 
voor onderzoek en ontwikkeling, Europees 
Fonds voor plattelandsontwikkeling, etc.) 
te zorgen teneinde de regionale en 
stedelijke ontwikkeling te bevorderen;

lidstaten en de regionale en lokale 
overheden om voor een betere vaststelling 
van de steungebieden (structuurfondsen, 
Europees programma voor onderzoek en 
ontwikkeling, Europees Fonds voor 
plattelandsontwikkeling, etc.) te zorgen 
teneinde de regionale en stedelijke 
ontwikkeling te bevorderen;

Or. pl

Amendement 39
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt aan de Commissie, de Raad, de 
lidstaten en de regionale en lokale 
overheden om voor een betere koppeling 
tussen de verschillende Europese fondsen 
(structuurfondsen, Europees programma 
voor onderzoek en ontwikkeling, Europees 
Fonds voor plattelandsontwikkeling, etc.) 
te zorgen teneinde de regionale en 
stedelijke ontwikkeling te bevorderen;

1. verzoekt aan de Commissie, de Raad, de 
lidstaten en de regionale en lokale 
overheden om voor een betere koppeling 
tussen de verschillende Europese fondsen 
(structuurfondsen, Europees programma 
voor onderzoek en ontwikkeling, Europees 
Fonds voor plattelandsontwikkeling, etc.) 
te zorgen teneinde de regionale, waaronder 
ook de stedelijke, ontwikkeling te 
bevorderen;

Or. pl

Amendement 40
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt aan de Commissie, de Raad, de 
lidstaten en de regionale en lokale 
overheden om voor een betere koppeling 
tussen de verschillende Europese fondsen 
(structuurfondsen, Europees programma 

1. verzoekt aan de Commissie, de Raad, de 
lidstaten en de regionale en lokale 
overheden om voor een betere coördinatie 
van de diverse Europese fondsen 
(structuurfondsen, Europees programma 
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voor onderzoek en ontwikkeling, Europees 
Fonds voor plattelandsontwikkeling, etc.) 
te zorgen teneinde de regionale en 
stedelijke ontwikkeling te bevorderen;

voor onderzoek en ontwikkeling, Europees 
Fonds voor plattelandsontwikkeling, etc.) 
te zorgen teneinde de regionale en 
stedelijke ontwikkeling te bevorderen;

Or. pl

Amendement 41
Jana Bobošíková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt aan de Commissie, de Raad, de 
lidstaten en de regionale en lokale 
overheden om voor een betere koppeling 
tussen de verschillende Europese fondsen 
(structuurfondsen, Europees programma 
voor onderzoek en ontwikkeling, Europees 
Fonds voor Plattelandsontwikkeling, etc.) 
te zorgen teneinde de regionale en 
stedelijke ontwikkeling te bevorderen;

1. verzoekt aan de Commissie, de Raad, de 
lidstaten en de regionale en lokale 
overheden om voor een betere aansluiting 
en koppeling tussen de verschillende 
Europese fondsen (structuurfondsen, 
Europees programma voor onderzoek en 
ontwikkeling, Europees Fonds voor 
Plattelandsontwikkeling, etc.) te zorgen 
teneinde de regionale en stedelijke 
ontwikkeling te bevorderen;

Or. cs

Amendement 42
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de regionale en lokale 
overheden om het gebruik van de 
geïntegreerde aanpak tijdens de huidige 
programmeringsperiode uit te breiden;

2. verzoekt de regionale en lokale 
overheden om het gebruik van de 
geïntegreerde aanpak tijdens de huidige 
programmeringsperiode uit te breiden en 
tevens naar wegen te zoeken om hun 
onderlinge samenwerking en het contact 
met de centrale overheden te intensiveren, 
om tot een werkelijke aanpak 'van 
onderop' te komen;
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Or. en

Amendement 43
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de regionale en lokale 
overheden om het gebruik van de
geïntegreerde aanpak tijdens de huidige 
programmeringsperiode uit te breiden;

2. raadt de regionale en lokale overheden 
aan om de nationale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de operationele 
programma's  tijdens de huidige 
programmeringsperiode aan hun 
verplichting tot een geïntegreerde aanpak 
te houden;

Or. de

Amendement 44
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de regionale en lokale 
overheden om het gebruik van de 
geïntegreerde aanpak tijdens de huidige 
programmeringsperiode uit te breiden;

2. verzoekt de regionale en lokale 
overheden om het gebruik van de 
geïntegreerde aanpak tijdens de huidige 
programmeringsperiode uit te breiden door 
nationale en Europese 
samenwerkingsverbanden aan te gaan;

Or. en

Amendement 45
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de regionale en lokale 
overheden om het gebruik van de 
geïntegreerde aanpak tijdens de huidige 
programmeringsperiode uit te breiden;

2. verzoekt de regionale en lokale 
overheden om het gebruik van de 
geïntegreerde aanpak tijdens de huidige 
programmeringsperiode uit te breiden;

Or. pl

Amendement 46
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de regionale en lokale 
overheden om het gebruik van de 
geïntegreerde aanpak tijdens de huidige 
programmeringsperiode uit te breiden;

2. verzoekt de regionale en lokale 
overheden om het gebruik van de 
geïntegreerde aanpak tijdens de huidige 
programmeringsperiode uit te breiden;

Or. pl

Amendement 47
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt voor om, in het kader van het 
toekomstig cohesiebeleid, het beginsel van 
de geïntegreerde aanpak verplicht te 
stellen;

3. stelt voor om, in het kader van het 
toekomstig cohesiebeleid, het beginsel van 
de geïntegreerde aanpak verplicht te 
stellen; dit beginsel moet worden toegepast 
binnen een bepaalde, in overleg met elke 
lidstaat afzonderlijk vast te stellen 
termijn; 

Or. el
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Amendement 48
Jana Bobošíková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt voor om, in het kader van het 
toekomstig cohesiebeleid, het beginsel van 
de geïntegreerde aanpak verplicht te 
stellen;

3. stelt voor om, in het kader van het 
toekomstig cohesiebeleid, een grotere 
nadruk op het beginsel van de 
geïntegreerde aanpak te leggen;

Or. cs

Amendement 49
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor om, uit het oogpunt van 
vereenvoudiging en doelmatigheid, te 
onderzoeken of het in het toekomstig 
cohesiebeleid 2014-2020 haalbaar is de 
verschillende Europese fondsen, in het 
bijzonder EFRO, EFS en het 
Cohesiefonds, te fuseren;

schrappen

Or. pl

Amendement 50
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor om, uit het oogpunt van 
vereenvoudiging en doelmatigheid, te 
onderzoeken of het in het toekomstig 
cohesiebeleid 2014-2020 haalbaar is de 
verschillende Europese fondsen, in het 

4. stelt voor om, uit het oogpunt van 
vereenvoudiging en doelmatigheid, te 
onderzoeken of het in het toekomstig 
cohesiebeleid 2014-2020 haalbaar is de 
verschillende Europese fondsen, in het 
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bijzonder EFRO, EFS en het Cohesiefonds, 
te fuseren;

bijzonder EFRO, EFS en het Cohesiefonds, 
alsmede projecten gefinancierd met 
gelden van de "verordening 
plattelandsontwikkeling" onder het 
regime van de tweede pijler van het GLB
te fuseren;

Or. en

Amendement 51
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor om, uit het oogpunt van 
vereenvoudiging en doelmatigheid, te 
onderzoeken of het in het toekomstig 
cohesiebeleid 2014-2020 haalbaar is de 
verschillende Europese fondsen, in het 
bijzonder EFRO, EFS en het Cohesiefonds, 
te fuseren; 

4. stelt voor om, uit het oogpunt van 
vereenvoudiging en doelmatigheid, te
onderzoeken of het in het toekomstig 
cohesiebeleid 2014-2020 haalbaar is de 
verschillende Europese fondsen, in het 
bijzonder EFRO, EFS en het Cohesiefonds, 
te koppelen;

Or. pl

Amendement 52
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor om, uit het oogpunt van 
vereenvoudiging en doelmatigheid, te 
onderzoeken of het in het toekomstig 
cohesiebeleid 2014-2020 haalbaar is de 
verschillende Europese fondsen, in het 
bijzonder EFRO, EFS en het 
Cohesiefonds, te fuseren;

4. stelt voor om, uit het oogpunt van 
vereenvoudiging en doelmatigheid, te 
onderzoeken of het in het toekomstig 
cohesiebeleid 2014-2020 haalbaar is de 
verschillende Europese fondsen, in het 
bijzonder EFRO (schrapping) en het 
Cohesiefonds, te fuseren;

Or. de
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Amendement 53
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor om, uit het oogpunt van 
vereenvoudiging en doelmatigheid, te 
onderzoeken of het in het toekomstig 
cohesiebeleid 2014-2020 haalbaar is de 
verschillende Europese fondsen, in het 
bijzonder EFRO, EFS en het Cohesiefonds, 
te fuseren;

4. stelt voor om, uit het oogpunt van 
vereenvoudiging en doelmatigheid, te 
onderzoeken of het in het toekomstig 
cohesiebeleid na 2013 haalbaar is de 
verschillende Europese fondsen, in het 
bijzonder EFRO, EFS en het Cohesiefonds, 
te fuseren;

Or. en

Amendement 54
Jana Bobošíková,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor om, uit het oogpunt van 
vereenvoudiging en doelmatigheid, te 
onderzoeken of het in het toekomstig 
cohesiebeleid 2014-2020 haalbaar is de 
verschillende Europese fondsen, in het 
bijzonder EFRO, EFS en het Cohesiefonds, 
te fuseren;

4. stelt voor om, uit het oogpunt van 
vereenvoudiging en doelmatigheid, het 
fuseren van de verschillende Europese 
fondsen in het toekomstig cohesiebeleid 
2014-2020, in het bijzonder EFRO, EFS en 
het Cohesiefonds, uit te voeren;

Or. cs

Amendement 55
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten, 
in samenwerking met de regionale en 
lokale overheden, om onmiddellijk een
begin te maken met de bestudering van de 
vereenvoudiging van de 
uitvoeringsprocedures voor het 
cohesiebeleid, teneinde de bureaucratische 
belasting van de betrokken partijen te 
verminderen;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten, 
in samenwerking met de regionale en 
lokale overheden, om onmiddellijk actie te 
ondernemen, op basis van de suggesties 
en meningen van potentiële begunstigden, 
op het gebied van de vereenvoudiging van 
de uitvoeringsprocedures voor het 
cohesiebeleid, teneinde de bureaucratische 
belasting van de betrokken partijen te 
verminderen;

Or. pl

Amendement 56
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten, 
in samenwerking met de regionale en 
lokale overheden, om onmiddellijk een 
begin te maken met de bestudering van de 
vereenvoudiging van de 
uitvoeringsprocedures voor het 
cohesiebeleid, teneinde de bureaucratische 
belasting van de betrokken partijen te 
verminderen; 

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten, 
in samenwerking met de regionale en 
lokale overheden, om onmiddellijk een 
begin te maken met de bestudering van de 
vereenvoudiging van de 
uitvoeringsprocedures voor het 
cohesiebeleid, en deze bestudering binnen 
een door de Commissie mede te delen 
termijn af te ronden, teneinde de 
bureaucratische belasting van de betrokken 
partijen te verminderen; 

Or. el

Amendement 57
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten, 
in samenwerking met de regionale en 
lokale overheden, om onmiddellijk een 
begin te maken met de bestudering van de 
vereenvoudiging van de 
uitvoeringsprocedures voor het 
cohesiebeleid, teneinde de bureaucratische 
belasting van de betrokken partijen te 
verminderen;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten, 
in samenwerking met de regionale en 
lokale overheden, om onmiddellijk een 
begin te maken met de bestudering van de 
vereenvoudiging van de 
uitvoeringsprocedures voor het 
cohesiebeleid, teneinde de bureaucratische 
belasting van de betrokken partijen te 
verminderen en acht een grotere 
flexibiliteit van de communautaire 
wetgeving in de manier waarop de 
voorschriften ter plaatse worden 
uitgevoerd raadzaam;

Or. en

Amendement 58
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten, 
in samenwerking met de regionale en 
lokale overheden, om onmiddellijk een 
begin te maken met de bestudering van de 
vereenvoudiging van de 
uitvoeringsprocedures voor het 
cohesiebeleid, teneinde de bureaucratische 
belasting van de betrokken partijen te 
verminderen;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten, 
in samenwerking met de regionale en 
lokale overheden, om onmiddellijk een 
begin te maken met de bestudering van de 
vereenvoudiging van de 
uitvoeringsprocedures voor het 
cohesiebeleid, teneinde de bureaucratische 
belasting en de scholingsbehoefte van de 
betrokken partijen te verminderen en wijst 
er voorts op dat volledig transparante 
processen en het opstellen van 
gestandaardiseerde, heldere procedures 
kenmerken van behoorlijk bestuur zijn;

Or. en
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Amendement 59
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten, 
in samenwerking met de regionale en 
lokale overheden, om onmiddellijk een 
begin te maken met de bestudering van de 
vereenvoudiging van de 
uitvoeringsprocedures voor het 
cohesiebeleid, teneinde de bureaucratische 
belasting van de betrokken partijen te 
verminderen;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten, 
in samenwerking met de regionale en 
lokale overheden, om onmiddellijk een 
begin te maken met de bestudering van de 
rationalisering en vereenvoudiging van de 
uitvoeringsprocedures voor het 
cohesiebeleid, teneinde de bureaucratische 
belasting van de betrokken partijen te 
verminderen;

Or. pl

Amendement 60
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie de 
toepassing van artikel 56 van de algemene 
verordening inzake het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds te bevorderen, die voorzien 
in hulp in natura bij projecten die door de 
EU medegefinancierd worden,

Or. en

Amendement 61
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Europese Commissie een 
overzicht op te stellen voor de toepassing 
van het partnerschapsbeginsel door de 
lidstaten, in het kader van de uitwerking 
van het NSR (Nationaal Strategisch 
Referentiekader) en de Operationele 
Programma's, waarbij factoren voor slagen 
en mislukken van governance worden 
geïdentificeerd;

6. roept de Europese Commissie op een 
overzicht op te stellen voor de toepassing 
van het partnerschapsbeginsel door de 
lidstaten, in het kader van de uitwerking 
van het NSR (Nationaal Strategisch 
Referentiekader) en de Operationele 
Programma's, en dat overzicht aan het 
Parlement voor te leggen, waarbij factoren 
voor slagen en mislukken van governance 
worden geïdentificeerd en in het bijzonder 
nagegaan wordt in hoeverre er bij het 
opstellen van de operationele 
programma's rekening is gehouden met 
de standpunten en suggesties van de 
partners;

Or. de

Amendement 62
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Europese Commissie een 
overzicht op te stellen voor de toepassing 
van het partnerschapsbeginsel door de 
lidstaten, in het kader van de uitwerking 
van het NSR (Nationaal Strategisch 
Referentiekader) en de Oparationele 
Programma's, waarbij factoren voor slagen 
en mislukken van governance worden 
geïdentificeerd;

6. verzoekt de Europese Commissie een 
overzicht op te stellen voor de toepassing 
van het partnerschapsbeginsel door de 
lidstaten, in het kader van de uitwerking 
van het NSR (Nationaal Strategisch 
Referentiekader) en de Oparationele 
Programma's, waarbij factoren voor slagen 
en mislukken van governance worden 
geïdentificeerd; wijst erop dat de 
betrokkenheid van partners het 
bestuurlijk vermogen op sectoraal en 
territoriaal vlak vergroot en tevens kansen 
biedt om interdisciplinaire innovatie en 
kennisverwerving te bevorderen;

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\736254NL.doc 31/67 PE409.748v01-00

NL

Amendement 63
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Europese Commissie een 
leidraad op te stellen voor het toepassen 
van daadwerkelijke partnerschappen met 
inachtneming van het institutionele kader 
van elke lidstaat;

7. verzoekt de Europese Commissie een 
leidraad op te stellen voor het toepassen 
van daadwerkelijke partnerschappen en 
zorg te dragen voor een sterkere inbinding 
van gewone mensen en de organisaties 
waarin zij op lokaal niveau verenigd zijn 
in partnerschappen op meerdere niveaus
met inachtneming van het institutionele 
kader van elke lidstaat;

Or. en

Amendement 64
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Europese Commissie een 
leidraad op te stellen voor het toepassen 
van daadwerkelijke partnerschappen met 
inachtneming van het institutionele kader 
van elke lidstaat;

7. verzoekt de Europese Commissie een 
leidraad op te stellen, alsmede 
instrumenten, middelen en goede 
praktijken vast te stellen voor het 
toepassen van daadwerkelijke 
partnerschappen met inachtneming van het 
institutionele kader van elke lidstaat;

Or. pl

Amendement 65
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Europese Commissie een 
leidraad op te stellen voor het toepassen 
van daadwerkelijke partnerschappen met 
inachtneming van het institutionele kader 
van elke lidstaat;

7. verzoekt de Europese Commissie een 
leidraad op te stellen met een duidelijke 
definitie en beoordelingscriteria voor het 
toepassen van daadwerkelijke 
partnerschappen met inachtneming van het 
institutionele kader van elke lidstaat;

Or. fr

Amendement 66
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Europese Commissie een 
leidraad op te stellen voor het toepassen 
van daadwerkelijke partnerschappen met 
inachtneming van het institutionele kader 
van elke lidstaat;

7. roept de Europese Commissie op
conform artikel 11 van de 
Structuurfondsverordening een leidraad 
op te stellen voor het toepassen van 
daadwerkelijke partnerschappen met 
inachtneming van het institutionele kader 
van elke lidstaat;

Or. de

Amendement 67
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
verplicht te stellen dat ten minste 2% van 
de middelen van het EFS of van de 
middelen voor technische bijstand  in het 
kader van alle fondsen wordt bestemd 
voor de tenuitvoerlegging van het 
partnerschapsbeginsel;
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Or. pl

Amendement 68
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat complexere 
besluitvormingsprocessen en 
beheersstructuren buitensporig veel 
kunnen vergen van sociale partners en 
betrokken NGO's;

Or. en

Amendement 69
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat partnerschap bij kan 
dragen aan effectiviteit, doelmatigheid, 
draagvlakvergroting en transparantie in 
de besteding van de structuurfondsen en 
aan een grotere betrokkenheid bij de 
uitkomsten van de programma's;

Or. en

Amendement 70
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. constateert dat het partnerschapsproces 8. constateert dat het partnerschapsproces 
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slechts kan functioneren met partners die 
over de nodige deskundigheid en middelen 
beschikken en verzoekt de gezagsdragers 
een bijdrage te leveren aan het versterken 
van deze capaciteiten;

slechts kan functioneren met partners die 
over de nodige deskundigheid en middelen 
beschikken en verzoekt de gezagsdragers 
een bijdrage te leveren aan het versterken 
van deze capaciteiten, door de partners in 
de zin van artikel 11 van de 
Structuurfondsverordening tijdig van 
dezelfde informatie te voorzien als 
waarover de overheden beschikken en 
hun een geoormerkt bedrag uit de 
middelen voor technische ondersteuning 
ter beschikking te stellen voor training, 
capaciteitsopbouw en professionalisering 
van hun partnerschapsactiviteiten;

Or. de

Amendement 71
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. constateert dat het partnerschapsproces 
slechts kan functioneren met partners die 
over de nodige deskundigheid en middelen 
beschikken en verzoekt de gezagsdragers 
een bijdrage te leveren aan het versterken 
van deze capaciteiten;

8. constateert dat het partnerschapsproces 
slechts kan functioneren met partners die 
over de nodige deskundigheid en middelen 
beschikken en verzoekt de gezagsdragers 
op nationaal, regionaal en lokaal niveau 
te zorgen voor adequate financiële en 
organisatorische middelen die zijn gericht 
op het versterken van deze capaciteiten

Or. pl

Amendement 72
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. constateert dat het partnerschapsproces 8. constateert dat het partnerschapsproces 
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slechts kan functioneren met partners die 
over de nodige deskundigheid en middelen 
beschikken en verzoekt de gezagsdragers 
een bijdrage te leveren aan het versterken 
van deze capaciteiten;

slechts kan functioneren met partners die 
over de nodige deskundigheid en middelen 
beschikken en verzoekt de gezagsdragers 
een bijdrage te leveren aan het versterken 
van deze capaciteiten, wat de 
doeltreffendheid van programma's kan 
vergroten door een efficiëntere selectie 
van projecten;

Or. en

Amendement 73
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8 constateert dat het partnerschapsproces 
slechts kan functioneren met partners die 
over de nodige deskundigheid en middelen 
beschikken en verzoekt de gezagsdragers 
een bijdrage te leveren aan het versterken 
van deze capaciteiten;

8. constateert dat het partnerschapsproces 
slechts kan functioneren met partners die 
over de nodige deskundigheid en middelen 
beschikken en verzoekt de gezagsdragers 
een bijdrage te leveren aan het versterken 
van deze capaciteiten, in het bijzonder de 
vorming van sociaal kapitaal;

Or. en

Amendement 74
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. constateert dat het partnerschapsproces 
slechts kan functioneren met partners die 
over de nodige deskundigheid en middelen 
beschikken en verzoekt de gezagsdragers 
een bijdrage te leveren aan het versterken 
van deze capaciteiten;

8. constateert dat het partnerschapsproces 
slechts kan functioneren met partners die 
over de nodige deskundigheid en middelen 
beschikken en verzoekt de 
overheidsinstellingen een bijdrage te 
leveren aan het versterken van deze 
capaciteiten;
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Or. pl

Amendement 75
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. erkent de voorname rol die 
vrijwilligerswerk in het 
partnerschapsproces speelt en verzoekt de 
Commissie en lidstaten de waardevolle 
bijdrage van vrijwilligers aan dit proces te 
stimuleren en te faciliteren;

Or. en

Amendement 76
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat het 
partnerschapsproces alleen effect kan 
sorteren als het enerzijds laagdrempelig 
en anderzijds representatief is; stelt 
daarom voor om in de in paragraaf 7 
genoemde leidraad met name in te gaan 
op de kwestie van de partnerselectie;

Or. en

Amendement 77
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. doet een beroep op de verplichting van 
een publieke raadpleging van de burgers 
over de planning en constateert dat de 
bevolkingsparticipatie in de 
voorbereidende fase van de operationele 
programma's 2007-2013 niet overtuigend 
is geweest en verzoekt de Commissie 
derhalve naar goede manieren te zoeken 
om de participatie van burgers in de 
volgende fase van de planning te 
vergroten;

schrappen

Or. pl

Amendement 78
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. doet een beroep op de verplichting van 
een publieke raadpleging van de burgers 
over de planning en constateert dat de 
bevolkingsparticipatie in de 
voorbereidende fase van de operationele 
programma's 2007-2013 niet overtuigend is 
geweest en verzoekt de Commissie 
derhalve naar goede manieren te zoeken 
om de participatie van burgers in de 
volgende fase van de planning te 
vergroten;

9. doet een beroep op de verplichting van 
een publieke raadpleging van de burgers 
over de planning en constateert dat de 
bevolkingsparticipatie in de 
voorbereidende fase van de operationele 
programma's 2007-2013 niet overtuigend is 
geweest, constateert dat deze voor een deel 
slechts formeel van aard was, zonder 
professioneel management en zonder 
noemenswaardige inspanningen van de 
instanties om suggesties van de 
betrokkenen ter harte te nemen en 
verzoekt de Commissie derhalve naar 
goede manieren te zoeken om de 
participatie van burgers in de volgende fase 
van de planning te vergroten;

Or. de
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Amendement 79
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. doet een beroep op de verplichting van 
een publieke raadpleging van de burgers 
over de planning en constateert dat de 
bevolkingsparticipatie in de 
voorbereidende fase van de operationele 
programma's 2007-2013 niet overtuigend is 
geweest en verzoekt de Commissie 
derhalve naar goede manieren te zoeken 
om de participatie van burgers in de 
volgende fase van de planning te 
vergroten;

9. doet een beroep op de verplichting van 
een publieke raadpleging van de burgers 
over de planning en benadrukt dat de 
deelname van regionale en lokale 
overheden, alsmede vanuit de 
maatschappij, tegenwicht biedt aan
partijpolitieke beïnvloeding en draagvlak 
voor het besluitvormingsproces creëert;
constateert dat de bevolkingsparticipatie in 
de voorbereidende fase van de operationele 
programma's 2007-2013 niet overtuigend is 
geweest en verzoekt de Commissie 
derhalve naar goede manieren te zoeken 
om de participatie van burgers in de 
volgende fase van de planning te 
vergroten;

Or. en

Amendement 80
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. doet een beroep op de verplichting van 
een publieke raadpleging van de burgers 
over de planning en constateert dat de 
bevolkingsparticipatie in de 
voorbereidende fase van de operationele 
programma’s 2007-2013 niet overtuigend 
is geweest en verzoekt de Commissie 
derhalve naar goede manieren te zoeken 
om de participatie van burgers in de 
volgende fase van de planning te 
vergroten;

9. doet een beroep op de verplichting van 
een publieke raadpleging van de burgers op 
het gebied van programmering en 
constateert dat de bevolkingsparticipatie in 
de voorbereidende fase van de operationele 
programma's 2007-2013 niet overtuigend 
is geweest en verzoekt de Commissie 
derhalve naar goede manieren te zoeken 
om de participatie van burgers in de 
volgende fase van de programmering te 
vergroten;
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Or. pl

Amendement 81
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. doet een beroep op de verplichting van 
een publieke raadpleging van de burgers 
over de planning en constateert dat de 
bevolkingsparticipatie in de 
voorbereidende fase van de operationele 
programma’s 2007-2013 niet overtuigend 
is geweest en verzoekt de Commissie 
derhalve naar goede manieren te zoeken
om de participatie van burgers in de 
volgende fase van de planning te 
vergroten;

9. doet een beroep op de verplichting van 
een publieke raadpleging van de burgers en 
niet-gouvernementele organisaties over de 
planning en constateert dat de 
bevolkingsparticipatie in de 
voorbereidende fase van de operationele 
programma’s 2007-2013 niet overtuigend 
is geweest en verzoekt de Commissie 
derhalve mogelijkheden te creëren voor 
het gebruik van goede manieren om de 
participatie van burgers in de volgende fase 
van de planning te vergroten;

Or. pl

Amendement 82
Maria Petre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. doet een beroep op de verplichting van 
een publieke raadpleging van de burgers 
over de planning en constateert dat de 
bevolkingsparticipatie in de 
voorbereidende fase van de operationele 
programma's 2007-2013 niet overtuigend is 
geweest en verzoekt de Commissie 
derhalve naar goede manieren te zoeken 
om de participatie van burgers in de 
volgende fase van de planning te 
vergroten;

9. doet een beroep op de verplichting van 
een publieke raadpleging van de burgers 
over de planning en constateert dat de 
bevolkingsparticipatie in de 
voorbereidende fase van de operationele 
programma's 2007-2013 niet overtuigend is 
geweest en verzoekt de Commissie 
derhalve naar goede manieren te zoeken 
om in de volgende fase van de planning de 
participatie van burgers bij de 
raadplegingen te vergroten en er daarbij
voor te zorgen dat bij de vaststelling van 
de prioriteiten meer rekening wordt 
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gehouden met de voorstellen in kwestie;

Or. ro

Amendement 83
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. doet een beroep op de verplichting van 
een publieke raadpleging van de burgers 
over de planning en constateert dat de 
bevolkingsparticipatie in de 
voorbereidende fase van de operationele 
programma's 2007-2013 niet overtuigend is 
geweest en verzoekt de Commissie 
derhalve naar goede manieren te zoeken 
om de participatie van burgers in de 
volgende fase van de planning te 
vergroten;

9. doet een beroep op de verplichting van 
een publieke raadpleging van de burgers en 
de organisaties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen over de 
planning en constateert dat de 
bevolkingsparticipatie in de 
voorbereidende fase van de operationele 
programma's 2007-2013 niet overtuigend is 
geweest en verzoekt de Commissie 
derhalve naar goede manieren te zoeken 
om de participatie van burgers in de 
volgende fase van de planning te 
vergroten;

Or. fr

Amendement 84
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. doet een beroep op de verplichting van 
een publieke raadpleging van de burgers 
over de planning en constateert dat de 
bevolkingsparticipatie in de 
voorbereidende fase van de operationele 
programma's 2007-2013 niet overtuigend is 
geweest en verzoekt de Commissie 
derhalve naar goede manieren te zoeken 
om de participatie van burgers in de 

9. doet een beroep op de verplichting van 
een publieke raadpleging van de burgers 
over de planning en constateert dat de 
bevolkingsparticipatie in de 
voorbereidende fase van de operationele 
programma's 2007-2013 niet in de 
gewenste mate overtuigend is geweest en 
verzoekt de Commissie derhalve naar 
goede manieren te zoeken om de 
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volgende fase van de planning te 
vergroten;

participatie van burgers in de volgende fase 
van de planning te vergroten; 

Or. el

Amendement 85
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verplicht de overheidsinstellingen de 
partners te informeren over de wijze 
waarop en de mate waarin de 
opmerkingen in overweging worden 
genomen die zij in verschillende fasen van 
het programmeringsproces van de 
structuurfondsen hebben gemaakt;

Or. pl

Amendement 86
Jana Bobošíková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de lidstaten om de burgers 
consequent over de voorbereiding van het 
cohesiebeleid voor de jaren 2014-2020 te 
raadplegen;

Or. cs

Amendement 87
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten en de 
gezagsdragers te zorgen voor een betere 
integratie van de betrokken partijen in alle 
fasen van de planning van de 
structuurfondsen, waaronder de evaluatie 
en de vergaderingen van de comités die 
belast zijn met de controle van de 
operationele programma’s;

10. verzoekt de lidstaten en de 
gezagsdragers te zorgen voor een betere 
integratie van de betrokken partijen in alle 
fasen van de planning van de 
structuurfondsen, in eerste instantie het 
opstellen van een ontwikkelingsstrategie 
voor het betreffende gebied, het 
voorbereiden van operationele 
programma’s en deelname aan de 
bijeenkomsten van de monitoringcomités, 
maar ook de evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de operationele 
programma’s, teneinde de lokale 
capaciteiten, ervaring en knowhow beter 
te benutten;

Or. pl

Amendement 88
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten en de 
gezagsdragers te zorgen voor een betere 
integratie van de betrokken partijen in alle 
fasen van de planning van de 
structuurfondsen, waaronder de evaluatie 
en de vergaderingen van de comités die 
belast zijn met de controle van de 
operationele programma's;

10. verzoekt de lidstaten en de 
beheersautoriteiten te zorgen voor een 
betere integratie van de betrokken partijen 
in alle fasen van de programmering van de 
structuurfondsen, waaronder de evaluatie 
en de bijeenkomsten van de comités die 
belast zijn met de bewaking van de 
operationele programma's;

Dit amendement betreft alleen de 
Bulgaarse versie.

Or. bg

Adlib Express Watermark



AM\736254NL.doc 43/67 PE409.748v01-00

NL

Amendement 89
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten en de 
gezagsdragers te zorgen voor een betere 
integratie van de betrokken partijen in alle 
fasen van de planning van de 
structuurfondsen, waaronder de evaluatie 
en de vergaderingen van de comités die 
belast zijn met de controle van de 
operationele programma's;

10. verzoekt de lidstaten en de 
gezagsdragers te zorgen voor een betere 
integratie van de betrokken partijen in alle 
fasen van de planning van de 
structuurfondsen, waaronder de evaluatie 
en de vergaderingen van de comités die 
belast zijn met de controle van de 
operationele programma's; wijst op het 
aandeel dat partnerschap gehad heeft in 
het verbeteren van plannings- en 
implementatieprocedures bij de 
overheidsinstellingen die verantwoordelijk 
zijn voor de structuurfondsen, waardoor 
een nieuw institutioneel kader is 
geschapen gebaseerd op een reeks 
coöperatieve netwerken of relaties met 
uiteenlopende sociale en economische 
partners; stelt vast dat er dankzij een 
brede groep participanten in de 
programmeringscyclus van de 
structuurfondsen ook geput kan worden 
uit een bredere expertise, hetgeen bij kan 
dragen tot een vergrote effectiviteit in de 
programmaontwikkeling, -bewaking en 
evaluatie; 

Or. en

Amendement 90
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten en de 
gezagsdragers te zorgen voor een betere 
integratie van de betrokken partijen in alle 

10. verzoekt de lidstaten en de 
overheidsinstellingen te zorgen voor een 
betere integratie van de betrokken partijen 
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fasen van de planning van de 
structuurfondsen, waaronder de evaluatie 
en de vergaderingen van de comités die 
belast zijn met de controle van de 
operationele programma’s;

in alle fasen van de planning van de 
structuurfondsen, waaronder de evaluatie 
en de bijeenkomsten van de 
monitoringcomités voor de operationele 
programma’s;

Or. pl

Amendement 91
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten en de 
gezagsdragers te zorgen voor een betere 
integratie van de betrokken partijen in alle 
fasen van de planning van de 
structuurfondsen, waaronder de evaluatie 
en de vergaderingen van de comités die 
belast zijn met de controle van de 
operationele programma's;

10. verzoekt de lidstaten en de 
gezagsdragers te zorgen voor een betere en 
tijdige integratie van de betrokken partijen 
in alle fasen van de planning van de 
structuurfondsen, waaronder de evaluatie 
en de vergaderingen van de comités die 
belast zijn met de controle van de 
operationele programma's, evenals in de 
fasen waarin de 
aanbestedingsdocumenten opgesteld en de 
projecten geselecteerd c.q. beoordeeld 
worden;

Or. en

Amendement 92
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten en de 
gezagsdragers te zorgen voor een betere 
integratie van de betrokken partijen in alle 
fasen van de planning van de 
structuurfondsen, waaronder de evaluatie 
en de vergaderingen van de comités die 

10. verzoekt de lidstaten en de 
gezagsdragers te zorgen voor een betere en 
vroegtijdige integratie van de betrokken 
partijen in alle fasen van de planning en 
uitvoering van de structuurfondsen, 
waaronder de evaluatie en de 
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belast zijn met de controle van de 
operationele programma's;

vergaderingen van de comités die belast 
zijn met de controle van de operationele 
programma's;

Or. de

Amendement 93
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Titel na paragraaf 10 (nieuw) en artikel 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Instrumenten voor een succesvol 
partnerschap
10 bis. verzoekt alle voor de uitvoering 
van de structuurfondsprogramma's 
verantwoordelijke instanties van de 
lidstaten om bij de invulling van het 
partnerschap in de zin van artikel 11 van 
de Structuurfondsverordening in elk geval 
de volgende regels in acht te nemen:
- alle partners worden in een transparante 
procedure gekozen,
- van de partners worden in elk geval zij 
waarvan artikel 11 van de 
Structuurfondsverordening deelname 
voorschrijft bij de uitvoering van alle 
structuurfondsprogramma's betrokken,
- alle partners krijgen in het comité 
dezelfde status en stemrecht,
- alle partners ontvangen alle relevante 
documenten tijdig genoeg om er voor de 
comitévergaderingen kennis van te 
kunnen nemen,
- de overheidsinstellingen komen met de 
partners een transparant 
terugkoppelingsmechanisme overeen voor 
opmerkingen en suggesties van de 
partners, 
- alle partners worden betrokken bij het 
vastleggen van de criteria voor het 
selecteren van de projecten in het kader 
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van de operationele programma's, 
- alle partners ontvangen de volledige 
verslagen van de comitévergaderingen, 
- alle partners ontvangen een 
reiskostenvergoeding voor deelname aan 
de comitévergaderingen;

Or. de

Amendement 94
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. stelt vast dat nieuwe lidstaten zich 
niet volledig aan het 
partnerschapsbeginsel gehouden hebben 
en de toepassing ervan door zowel supra-
als sub-nationale druk geleidelijk nog 
wijder verbreid zou kunnen raken.

Or. en

Amendement 95
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. moedigt de lidstaten aan te zorgen 
voor een betere samenwerking tussen de 
publieke en private sector in de vorm van 
publiek-private partnerschappen voor de 
uitvoering van de structuurfondsen om de 
mogelijkheden, de kans op welslagen en 
de effectiviteit van de operationele 
programma’s te vergroten;

Or. pl
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Amendement 96
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat de deelname van de 
betrokken partijen in de fase van 
programmering een essentiële voorwaarde 
is voor de succesvolle uitvoering van de 
programma's, waaronder de vorming van 
publiek-private partnerschappen (PPP's);

Or. bg

Amendement 97
Elspeth Attwooll

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt om in de volgende 
verordening inzake Structuurfondsen 
specifieke bepalingen op te nemen die 
toepassing van het partnerschapsbeginsel 
wettelijk verplicht stellen, voorzien van 
passende, duidelijk toetsbare criteria;

Or. en

Amendement 98
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt voor om het governance-
mechanisme op te nemen in het kader van 

12. stelt voor om het governance-
mechanisme op te nemen in het kader van 
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regel 4.1 van het eerste 
uitvoeringsprogramma van de Territoriale 
Agenda, waarbij aan ORATE zal worden 
gevraagd om nieuwe indicatoren voor de 
territoriale cohesie te ontwikkelen;

regel 4.1 van het eerste 
uitvoeringsprogramma van de Territoriale 
Agenda, waarbij aan ESPON zal worden 
gevraagd om nieuwe indicatoren voor de 
territoriale cohesie te ontwikkelen;

Or. pl

Amendement 99
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van oordeel dat een succesvolle 
governance op verschillende niveaus zich 
dient te baseren op een werkwijze 'van 
onderop' en verzoekt de lidstaten (of 
regio's) derhalve om tijdens de 
planvorming voor beleidsmaatregelen in 
het kader van de structuurfondsen 
ontwikkelingsstrategieën voor regio's (of 
gemeenten) op te stellen en te 
implementeren;

Or. en

Amendement 100
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten aan om het
cohesiebeleid decentraal uit te voeren om 
het systeem van multilevel-governance 
goed te laten functioneren met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel en verzoekt hun de 
noodzakelijke 
decentraliseringsmaatregelen te nemen;

13. moedigt de lidstaten aan om het 
cohesiebeleid decentraal uit te voeren door 
de mogelijkheden van globale subsidie 
stelselmatig te benutten, om het systeem 
van multilevel-governance goed te laten 
functioneren met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel en verzoekt hun de 
noodzakelijke 
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decentraliseringsmaatregelen te nemen;

Or. de

Amendement 101
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten aan om het 
cohesiebeleid decentraal uit te voeren om 
het systeem van multilevel-governance 
goed te laten functioneren met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel en verzoekt hun de 
noodzakelijke 
decentraliseringsmaatregelen te nemen;

13. moedigt de lidstaten aan om het 
cohesiebeleid decentraal uit te voeren om 
het systeem van multilevel-governance 
goed te laten functioneren, rekening 
houdend met het partnerschapsbeginsel 
en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel en verzoekt hun de 
noodzakelijke 
decentraliseringsmaatregelen te nemen;

Or. pl

Amendement 102
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten aan om het 
cohesiebeleid decentraal uit te voeren om 
het systeem van multilevel-governance 
goed te laten functioneren met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel en verzoekt hun de 
noodzakelijke 
decentraliseringsmaatregelen te nemen;

13. moedigt de lidstaten aan om het 
cohesiebeleid decentraal tot stand te 
brengen en uit te voeren om het systeem 
van multilevel-governance goed te laten 
functioneren met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel en verzoekt hun de 
noodzakelijke 
decentraliseringsmaatregelen te nemen;

Or. pl

Adlib Express Watermark



PE409.748v01-00 50/67 AM\736254NL.doc

NL

Amendement 103
Maria Petre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten aan om het 
cohesiebeleid decentraal uit te voeren om 
het systeem van multilevel-governance 
goed te laten functioneren met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel en verzoekt hun de 
noodzakelijke 
decentraliseringsmaatregelen te nemen;

13. moedigt de lidstaten aan om het 
cohesiebeleid decentraal uit te voeren om 
het systeem van multilevel-governance 
goed te laten functioneren met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel en verzoekt hun de 
noodzakelijke legislatieve en budgettaire
decentraliseringsmaatregelen te nemen;

Or. ro

Amendement 104
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat bestuurlijk 
vermogen op regionaal en lokaal niveau, 
alsmede de stabiliteit en continuïteit 
daarvan, een voorwaarde is voor een 
doelmatige besteding van gelden en een 
optimaal rendement daarvan; verzoekt de 
lidstaten te zorgen voor adequate 
beheersstructuren en geschikt personeel 
langs de weg van werving, salariëring, 
opleiding, middelentoewijzing,
regelgeving, transparantie en 
toegankelijkheid;

Or. en
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Amendement 105
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de verantwoordelijke 
instanties om alles wat in hun macht ligt 
te doen om het maatschappelijk 
middenveld zo vroeg mogelijk bij de 
beleidsvorming te betrekken en spoort 
Europese en nationale overheden aan om 
meer informatiecampagnes op te zetten 
waarin regionale en lokale overheden, 
evenals de burger, gewezen worden op de 
invloed die zij uit kunnen oefenen op het 
besluitvormingsproces op Europees 
niveau;

Or. en

Amendement 106
Jana Bobošíková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. moedigt de lidstaten aan om het beheer 
van de structuurfondsen aan regionale en 
lokale overheden te delegeren, teneinde 
deze fondsen beter te kunnen opnemen in 
de opstelling en uitvoering van de 
operationele programma's of deze 
overheden minimaal een totaalbedrag aan 
subsidies te verlenen zodat zij volledig 
kunnen aansluiten op het mechanisme 
van de multilevel-governance;

14. moedigt de lidstaten aan om het beheer 
van de structuurfondsen aan regionale en 
lokale overheden te delegeren, teneinde 
deze fondsen beter te kunnen opnemen in 
de opstelling en uitvoering van de 
operationele programma's (schrapping);

Or. cs
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Amendement 107
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. moedigt de lidstaten aan om het beheer 
van de structuurfondsen aan regionale en 
lokale overheden te delegeren, teneinde 
deze fondsen beter te kunnen opnemen in 
de opstelling en uitvoering van de 
operationele programma's, of deze 
overheden minimaal een totaalbedrag aan 
subsidies te verlenen zodat zij volledig 
kunnen aansluiten op het mechanisme van 
de multilevel-governance; 

14. moedigt de lidstaten aan om het beheer 
van de structuurfondsen aan regionale en 
lokale overheden te delegeren, aan de 
hand van overeengekomen en door deze 
overheden te eerbiedigen voorwaarden en 
criteria, teneinde deze fondsen beter te 
kunnen opnemen in de opstelling en 
uitvoering van de operationele 
programma's, of deze overheden minimaal 
een totaalbedrag aan subsidies te verlenen 
zodat zij volledig kunnen aansluiten op het 
mechanisme van de multilevel-governance;

Or. el

Amendement 108
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. moedigt de lidstaten aan om het beheer 
van de structuurfondsen aan regionale en 
lokale overheden te delegeren, teneinde 
deze fondsen beter te kunnen opnemen in 
de opstelling en uitvoering van de 
operationele programma's, of deze 
overheden minimaal een totaalbedrag aan 
subsidies te verlenen zodat zij volledig 
kunnen aansluiten op het mechanisme van 
de multilevel-governance; 

14. moedigt de lidstaten aan om het beheer 
van de structuurfondsen aan regionale en 
lokale overheden te delegeren, teneinde 
deze fondsen – ook door het scheppen van 
formele samenwerkingsstructuren – beter 
te kunnen opnemen in de opstelling en 
uitvoering van de operationele 
programma's, of deze overheden minimaal 
een totaalbedrag aan subsidies te verlenen 
zodat zij volledig kunnen aansluiten op het 
mechanisme van de multilevel-governance;

Or. en
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Amendement 109
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. moedigt de lidstaten aan om het beheer 
van de structuurfondsen aan regionale en 
lokale overheden te delegeren, teneinde 
deze fondsen beter te kunnen opnemen in 
de opstelling en uitvoering van de 
operationele programma's, of deze 
overheden minimaal een totaalbedrag aan 
subsidies te verlenen zodat zij volledig 
kunnen aansluiten op het mechanisme van 
de multilevel-governance;

14. moedigt de lidstaten aan om het beheer 
van de structuurfondsen in het kader van 
de globale subsidiëring aan regionale en 
lokale overheden te delegeren, teneinde 
deze fondsen beter te kunnen opnemen in 
de opstelling en uitvoering van de 
operationele programma's, of deze 
overheden minimaal een totaalbedrag aan 
subsidies te verlenen zodat zij volledig 
kunnen aansluiten op het mechanisme van 
de multilevel-governance;

Or. de

Amendement 110
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept de noodzaak de 
bevoegdheden van de afzonderlijke 
partijen die zijn betrokken bij de 
uitvoering van het cohesiebeleid beter te 
omschrijven om overlapping van taken te 
vermijden, en dientengevolge de 
effectiviteit van de uitvoering van het 
cohesiebeleid te verbeteren;

Or. pl
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Amendement 111
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de Commissie, de Raad, de 
lidstaten, de regionale en de lokale 
besturen op te streven naar een betere 
coördinatie van de verschillende beheers-
en uitvoeringsniveaus van de 
programmacyclus voor de implementatie 
van de communautaire steun alsmede 
naar coördinatie van het beleid dat valt 
onder de structurele acties;

Or. bg

Amendement 112
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten die hun nationale 
wetgeving nog niet hebben aangepast aan 
de mogelijkheid tot oprichting van de 
Europese groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTS), dit zo spoedig 
mogelijk te doen;

15. verzoekt de lidstaten die hun nationale 
wetgeving nog niet hebben aangepast aan 
de mogelijkheid tot oprichting van de 
Europese groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTS), dit zo spoedig 
mogelijk te doen; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat het 
gemeenschappelijke bestuurslichaam van 
de EGTS een decentrale instantie is, die 
tevens ter plekke beschikbaar is als 
adviesorgaan voor projectdeelnemers;

Or. de
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Amendement 113
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Europese Commissie, 
zonder de relevantie van het niveau van 
NUTS II ter discussie te stellen, de meest 
relevante gebieden te zoeken voor de 
uitvoering van daadwerkelijk geïntegreerd 
ontwikkelingsbeleid van 
ervaringsgebieden en projectgebieden, in 
het bijzonder:

schrappen

– wat betreft de centra voor wonen en 
werken, te weten de steden en het 
omliggende platteland,
– wat betreft gebieden die een specifieke 
thematische aanpak rechtvaardigen, zoals 
berggebieden, stroomgebieden van 
rivieren en kustgebieden;

Or. de

Amendement 114
Elspeth Attwooll

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Europese Commissie,
zonder de relevantie van het niveau van 
NUTS II ter discussie te stellen, de meest 
relevante gebieden te zoeken voor de 
uitvoering van daadwerkelijk geïntegreerd 
ontwikkelingsbeleid van ervaringsgebieden 
en projectgebieden, in het bijzonder:

16. verzoekt de Europese Commissie 
onderzoek te doen naar het niveau 
waarvoor NUTS het meest geëigend is en
de meest relevante gebieden te zoeken voor 
de uitvoering van daadwerkelijk 
geïntegreerd ontwikkelingsbeleid van 
ervaringsgebieden en projectgebieden, in 
het bijzonder:

– wat betreft de centra voor wonen en 
werken, te weten de steden en het 
omliggende platteland,

– wat betreft de centra voor wonen en 
werken, te weten de steden en het 
omliggende platteland,
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– wat betreft gebieden die een 
specifieke thematische aanpak 
rechtvaardigen, zoals berggebieden, 
stroomgebieden van rivieren en 
kustgebieden; 

– wat betreft gebieden die een specifieke 
thematische aanpak rechtvaardigen, zoals 
berggebieden, stroomgebieden van rivieren
en kustgebieden,

– op plaatselijk bestuursniveau, voor het 
ontwikkelen van plaatsgerichte 
benaderingen;

Or. en

Amendement 115
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Europese Commissie, 
zonder de relevantie van het niveau van 
NUTS II ter discussie te stellen, de meest 
relevante gebieden te zoeken voor de 
uitvoering van daadwerkelijk geïntegreerd 
ontwikkelingsbeleid van 
ervaringsgebieden en projectgebieden, in 
het bijzonder:

16. verzoekt de Europese Commissie, 
zonder de relevantie van het niveau van 
NUTS II ter discussie te stellen, het
territoriaal meest relevante gebied te 
zoeken waar een geïntegreerd 
ontwikkelingsbeleid van gebieden
overeenkomstig opgedane ervaringen zal 
worden uitgevoerd, alsook van gebieden 
die de basis van projecten vormen.

Or. pl

Amendement 116
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Europese Commissie, 
zonder de relevantie van het niveau van 
NUTS II ter discussie te stellen,de meest 
relevante gebieden te zoeken voor de 
uitvoering van daadwerkelijk geïntegreerd 
ontwikkelingsbeleid van ervaringsgebieden 

16. verzoekt de Europese Commissie, 
zonder de relevantie van het niveau van 
NUTS II ter discussie te stellen, de meest 
relevante gebieden te zoeken voor de 
uitvoering van daadwerkelijk geïntegreerd 
ontwikkelingsbeleid van ervaringsgebieden 
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en projectgebieden, in het bijzonder: en projectgebieden, in het bijzonder:

- wat betreft de centra voor wonen en 
werken, te weten de steden en het 
omliggende platteland,

 wat betreft de centra voor wonen en 
werken, te weten de steden en het 
omliggende platteland,

- wat betreft gebieden die een specifieke 
thematische aanpak rechtvaardigen, zoals 
berggebieden, stroomgebieden van rivieren 
en kustgebieden;

 wat betreft gebieden die een specifieke 
thematische aanpak rechtvaardigen, zoals 
berggebieden, grote bosgebieden, 
nationale parken, stroomgebieden van 
rivieren, kustgebieden of gebieden waar 
het milieu is verslechterd;

Or. pl

Amendement 117
Maria Petre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Europese Commissie, 
zonder de relevantie van het niveau van 
NUTS II ter discussie te stellen, de meest 
relevante gebieden te zoeken voor de 
uitvoering van daadwerkelijk geïntegreerd 
ontwikkelingsbeleid van ervaringsgebieden 
en projectgebieden, in het bijzonder: 

16. verzoekt de Europese Commissie, 
zonder de relevantie van het niveau van 
NUTS II ter discussie te stellen, de meest 
relevante gebieden te zoeken voor de 
uitvoering van daadwerkelijk geïntegreerd 
ontwikkelingsbeleid van ervaringsgebieden 
en projectgebieden, in het bijzonder:

– wat betreft de centra voor wonen en 
werken, te weten de steden en het 
omliggende platteland,

– wat betreft de centra voor wonen en 
werken, te weten de steden, de peri-urbane 
zones en het hun omliggende platteland,

– wat betreft gebieden die een specifieke 
thematische aanpak rechtvaardigen, zoals 
berggebieden, stroomgebieden van rivieren 
en kustgebieden;

– wat betreft gebieden die een specifieke 
thematische aanpak rechtvaardigen, zoals 
berggebieden, stroomgebieden van rivieren 
en kustgebieden;

Or. ro
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Amendement 118
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Europese Commissie, 
zonder de relevantie van het niveau van 
NUTS II ter discussie te stellen, de meest 
relevante gebieden te zoeken voor de 
uitvoering van daadwerkelijk geïntegreerd 
ontwikkelingsbeleid van ervaringsgebieden 
en projectgebieden, in het bijzonder:

16. verzoekt de Europese Commissie, 
zonder de relevantie van het niveau van 
NUTS II ter discussie te stellen, de meest 
relevante gebieden te zoeken voor de 
uitvoering van daadwerkelijk geïntegreerd 
ontwikkelingsbeleid van ervaringsgebieden 
en projectgebieden, in het bijzonder:

– wat betreft de centra voor wonen en 
werken, te weten de steden en het 
omliggende platteland,

– wat betreft de centra voor wonen en 
werken, te weten de steden en het 
omliggende platteland,

– wat betreft gebieden die een specifieke 
thematische aanpak rechtvaardigen, zoals 
berggebieden, stroomgebieden van rivieren
en kustgebieden; 

– wat betreft gebieden die een specifieke 
thematische aanpak rechtvaardigen, zoals 
berggebieden, stroomgebieden van 
rivieren, kustgebieden en insulaire 
gebieden;

Or. el

Amendement 119
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. constateert dat er binnen de Raad geen 
orgaan bestaat dat zich specifiek bezig
houdt met het cohesiebeleid en dat zorgt 
voor een strategische controle op dat 
beleid, dat de belangrijkste begrotingspost 
van de Europese Unie vormt en verzoekt 
de lidstaten om in de Raad specifieke 
vergaderingen te plannen van ministers 
belast met het cohesiebeleid;

18. constateert dat er binnen de Raad geen 
orgaan bestaat dat zich specifiek 
bezighoudt met het regionaal beleid en dat 
zorgt voor een strategische controle op dat 
beleid, dat de belangrijkste begrotingspost 
van de Europese Unie vormt en verzoekt 
de lidstaten om in de Raad specifieke 
vergaderingen te plannen van ministers 
belast met het regionaal beleid;

Or. pl
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Amendement 120
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. prijst zich gelukkig met de oprichting 
van bijzondere groepen in de Commissie, 
zoals die inzake "stedelijke ontwikkeling" 
en inzake "geïntegreerde aanpak" en 
verzoekt de Commissie om deze manier 
van transversaal werken uit te breiden en 
het Parlement regelmatig op de hoogte te 
stellen van de werkresultaten van deze 
groepen;

19. prijst zich gelukkig met de oprichting 
van bijzondere groepen in de Commissie, 
zoals die inzake "stedelijke ontwikkeling" 
en inzake "geïntegreerde aanpak" en 
verzoekt de Commissie om deze manier 
van transversaal werken uit te breiden en 
het Parlement, het Comité van de Regio's, 
evenals de regionale en lokale overheden,
regelmatig op de hoogte te stellen van de 
werkresultaten van deze groepen;

Or. en

Amendement 121
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de lidstaten om directe 
communicatiekanalen tussen de 
Commissie en sub-nationale overheden te 
faciliteren;

Or. en

Amendement 122
Jana Bobošíková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt het Comité van de Regio's om 
zich meer in te spannen voor de 
ontwikkeling van het gebruik van 
governance, zowel uit kwantitatief als uit 
kwalitatief oogpunt;

21. stelt voor om het Comité van de 
Regio’s op te heffen;

Or. cs

Amendement 123
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Titel tussen paragraaf 21 en 22

Ontwerpresolutie Amendement

Instrumenten om een geslaagde 
governance te bevorderen

Instrumenten om geslaagde governance en 
partnerschap te bevorderen

Or. pl

Amendement 124
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om, tezamen met publieke en  particuliere 
onderwijs- en opleidingsorganisaties, de 
ontwikkeling van opleidingsmaatregelen 
betreffende governance op zich te nemen 
om de grote communautaire problemen het 
hoofd te bieden;

22. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie);

Or. pl
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Amendement 125
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om, tezamen met publieke en particuliere 
onderwijs- en opleidingsorganisaties, de 
ontwikkeling van opleidingsmaatregelen 
betreffende governance op zich te nemen 
om de grote communautaire problemen het 
hoofd te bieden;

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om, tezamen met publieke en particuliere 
onderwijs- en opleidingsorganisaties, de 
ontwikkeling van opleidingsmaatregelen 
betreffende governance en partnerschap
op zich te nemen om de grote 
communautaire problemen het hoofd te 
bieden;

Or. pl

Amendement 126
Elspeth Attwooll

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een gepast gebruik te maken van 
ruimtelijke ordening als bijdrage aan een 
evenwichtige regionale ontwikkeling;

Or. en

Amendement 127
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de gekozen bestuurders en 
ambtenaren van nationale, regionale en 
lokale overheden die betrokken zijn bij de 
uitvoering van de operationele 

23. verzoekt de bestuurders die zijn 
gekozen en ambtenaren van de nationale, 
regionale en lokale overheden die 
betrokken zijn bij de uitvoering van de 
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programma’s van het cohesiebeleid, de 
financiële middelen voor technische 
ondersteuning van deze programma’s te 
gebruiken voor scholing inzake de met 
deze programma’s verbonden governance, 
in het bijzonder inzake het 
"projectmanagement";

operationele programma’s van het 
cohesiebeleid, de financiële middelen voor 
technische ondersteuning van deze 
programma’s te gebruiken om zich voor te 
bereiden op de met deze programma’s 
verbonden governance, in het bijzonder op
het "projectmanagement";

Or. pl

Amendement 128
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de gekozen bestuurders en 
ambtenaren van nationale, regionale en 
lokale overheden die betrokken zijn bij de 
uitvoering van de operationele 
programma's van het cohesiebeleid, de 
financiële middelen voor technische 
ondersteuning van deze programma's te 
gebruiken voor scholing inzake de met 
deze programma's verbonden governance, 
in het bijzonder inzake het 
"projectmanagement";

23. verzoekt allen die betrokken zijn bij de 
uitvoering van de operationele 
programma's van het cohesiebeleid – de 
gekozen bestuurders en ambtenaren van 
nationale, regionale en lokale overheden, 
evenals de partners in de zin van artikel 
11 van de Structuurfondsverordening –  
de financiële middelen voor technische 
ondersteuning van deze programma's te 
gebruiken voor scholing inzake de met 
deze programma's verbonden governance, 
in het bijzonder inzake het 
"projectmanagement";

Or. de

Amendement 129
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de gekozen bestuurders en 
ambtenaren van nationale, regionale en 
lokale overheden die betrokken zijn bij de 

23. verzoekt de gekozen bestuurders en 
ambtenaren van nationale, regionale en 
lokale overheden die betrokken zijn bij de 

Adlib Express Watermark



AM\736254NL.doc 63/67 PE409.748v01-00

NL

uitvoering van de operationele 
programma's van het cohesiebeleid, de 
financiële middelen voor technische 
ondersteuning van deze programma's te 
gebruiken voor scholing inzake de met 
deze programma's verbonden governance, 
in het bijzonder inzake het 
"projectmanagement"; 

uitvoering van de operationele 
programma's van het cohesiebeleid, de 
financiële middelen voor technische 
ondersteuning van deze programma's te 
gebruiken voor scholing inzake de met 
deze programma's verbonden governance, 
in het bijzonder inzake het 
"projectmanagement"; verzoekt tevens de 
Commissie om van de lidstaten een 
gedetailleerd overzicht te vragen van de 
manier waarop de betrokken 
financieringsprogramma’s zijn gebruikt;

Or. el

Amendement 130
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de lidstaten en de 
uitvoerende instanties om meer nadruk te 
leggen op het aspect van beleidsleren, met 
inbegrip van de evaluatiefase, en om deze 
leervorm te waarderen om het strategische 
politieke belang dat zij vertegenwoordigt, 
niet zozeer om de bureaucratische 
toepassingsmogelijkheden; is van mening 
dat een strategisch vervolgtraject op 
Europees niveau, met stelselmatige 
aandacht voor optimale praktijken, bij 
kan dragen aan beter beleid en betere 
implementatie;

Or. en

Amendement 131
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. is van mening dat de Europese 
uitwisselingsnetwerken betreffende best 
practices hun acties op het gebied van 
governance zouden moeten uitbreiden om 
zo bij te dragen aan een betere 
operationaliteit;

24. is van mening dat de Europese 
uitwisselingsnetwerken betreffende best 
practices hun acties zouden moeten 
uitbreiden op het gebied van governance 
en partnerschap en onder meer dienen te 
zorgen voor publieke betrokkenheid bij de 
uitwisseling van ervaringen in alle EU-
talen, om zo bij te dragen aan een betere 
operationaliteit;

Or. pl

Amendement 132
Elspeth Attwooll

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van mening dat de Europese 
uitwisselingsnetwerken betreffende best 
practices hun acties op het gebied van 
governance zouden moeten uitbreiden om 
zo bij te dragen aan een betere 
operationaliteit;

24. is van mening dat de Europese 
uitwisselingsnetwerken betreffende best 
practices hun acties op het gebied van
governance zouden moeten uitbreiden om 
zo bij te dragen aan een betere 
operationaliteit;

Or. en

Amendement 133
Jana Bobošíková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. prijst zich gelukkig met het initiatief 
dat is voortgekomen uit het Franse 
voorzitterschap van de EU om een proces 
voor de opstelling van een keurmerk voor 
een duurzame en samenhangende stad te 

schrappen
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starten, waarbij referentiecriteria zullen 
worden uitgewerkt en verzoekt hierbij 
rekening te houden met het governance-
mechanisme;

Or. cs

Amendement 134
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. prijst zich gelukkig met het initiatief 
dat is voortgekomen uit het Franse 
voorzitterschap van de EU om een proces 
voor de opstelling van een keurmerk voor 
een duurzame en samenhangende stad te 
starten, waarbij referentiecriteria zullen 
worden uitgewerkt en verzoekt hierbij 
rekening te houden met het governance-
mechanisme;

25. prijst zich gelukkig met het initiatief 
dat is voortgekomen uit het Franse 
voorzitterschap van de EU om een proces 
voor de opstelling van een keurmerk voor 
een duurzame en samenhangende stad te 
starten, waarbij referentiecriteria zullen 
worden uitgewerkt en verzoekt hierbij 
rekening te houden met het mechanisme 
van governance en partnerschap;

Or. pl

Amendement 135
Jana Bobošíková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. stelt voor om een ERASMUS-
programma op te starten voor lokale 
gekozen bestuurders;

schrappen

Or. cs
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Amendement 136
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. stelt voor om een ERASMUS-
programma op te starten voor lokale 
gekozen bestuurders;

26. stelt voor om een ERASMUS-
programma op te starten voor lokale 
gekozen bestuurders en voor de partners 
in de zin van artikel 11 van de 
Structuurfondsverordening;

Or. de

Amendement 137
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. stelt voor om een ERASMUS-
programma op te starten voor lokale 
gekozen bestuurders;

26. stelt voor om een ERASMUS-
programma op te starten voor gekozen 
vertegenwoordigers van regionale en
lokale overheden;

Or. pl

Amendement 138
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. stelt voor om een ERASMUS-
programma op te starten voor lokale 
gekozen bestuurders;

26. stelt voor om een ERASMUS-
programma op te starten voor regionale en
lokale gekozen bestuurders;

Or. en
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Amendement 139
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. stelt voor om een ERASMUS-
programma op te starten voor lokale 
gekozen bestuurders;

26. stelt voor om een ERASMUS-
programma op te starten voor lokale 
gekozen bestuurders en ambtenaren;

Or. en
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