
AM\753642NL.doc PE415.342v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie regionale ontwikkeling

2008/2130(INI)

21.11.2008

AMENDEMENTEN
1 - 78

Ontwerpverslag
Oldřich Vlasák
(PE415.151v01-00)

over de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid in de nieuwe 
programmaperiode
(2008/2130(INI))



PE415.342v01-00 2/43 AM\753642NL.doc

NL

AM_Com_NonLegReport



AM\753642NL.doc 3/43 PE415.342v01-00

NL

Amendement 1
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de perspectieven voor de toekomst 
van de Europese steden die in het Nieuwe 
Handvest van Athene uit 2003 worden 
uiteengezet,

Or. pl

Amendement 2
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar het Convenant 
van Burgemeesters van 29 januari 2008,

Or. de

Amendement 3
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Visum 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het op 20 november 2003 te 
Lissabon door de Europese raad van 
planologen aangenomen Nieuwe 
Handvest van Athene, 

Or. en
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Amendement 4
Pierre Pribetich

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat wordt erkend dat 
stedelijke kwesties weliswaar onder de 
verantwoordelijkheid vallen van nationale, 
regionale en lokale overheden, maar dat 
stedelijke gebieden niettemin een sleutelrol 
vervullen bij de doeltreffende 
implementatie van de strategieën van 
Lissabon en Gotenburg en een zeer 
wezenlijk deel uitmaken van het 
cohesiebeleid, waarvoor de EU-
instellingen de verantwoordelijkheid 
dragen,

A. overwegende dat wordt erkend dat 
stedelijke kwesties weliswaar onder de 
verantwoordelijkheid vallen van nationale, 
regionale en lokale overheden, maar dat 
stedelijke gebieden niettemin een sleutelrol 
vervullen bij de doeltreffende 
implementatie van de strategieën van 
Lissabon en Gotenburg en een centrale 
plaats innemen in het cohesiebeleid, 
waarvoor de EU-instellingen de 
verantwoordelijkheid dragen,

Or. fr

Amendement 5
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de doelstellingen van 
de EU zoals uiteengezet in het Handvest 
van Leipzig een geïntegreerde benadering 
moeten waarborgen van de implementatie 
van beleid voor stedelijke ontwikkeling, 
om kwalitatief hoogwaardige stedelijke 
ruimten te creëren, vervoer en energie- en 
informatienetwerken te moderniseren en 
levenslang leren, onderwijs en innovatie te 
stimuleren, in het bijzonder in 
achtergestelde binnensteden en gebieden,

B. overwegende dat de doelstellingen van 
de EU zoals uiteengezet in het Handvest 
van Leipzig een geïntegreerde benadering 
moeten waarborgen van de implementatie 
van beleid voor stedelijke ontwikkeling, 
om kwalitatief hoogwaardige stedelijke 
ruimten te creëren, vervoer, stedelijke 
dienstverlening, energie- en 
informatienetwerken te moderniseren en 
levenslang leren, onderwijs en innovatie te 
stimuleren, in het bijzonder in 
achtergestelde binnensteden en gebieden,

Or. pl
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Amendement 6
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Β bis. overwegende dat zowel de 
procedure voor de uitwerking van een 
flexibele, aanpasbare en dynamische 
"checklist" voor de uitvoering van het
Handvest van Leipzig, die een 
fundamentele voorwaarde is om recht te 
kunnen doen aan de grote 
verscheidenheid aan behoeften van de 
verschillende Europese steden en 
waarmee het Frans voorzitterschap reeds 
een begin heeft gemaakt, als de verdere 
uitwerking van geïntegreerde 
stadsontwikkelingsplannen per lidstaat, 
serieuze aanvullende maatregelen kunnen 
zijn bij het verhelderen van de specifieke 
situaties maar ook bij het ontplooien van 
initiatieven met duidelijke doelstellingen,  

Or. el

Amendement 7
Pierre Pribetich

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat hoewel 80 procent van 
de 492 miljoen inwoners van de EU in 
steden leeft, er een aantal belangrijke 
verschillen zijn tussen lidstaten wat betreft 
de bevolkingsverdeling over stedelijke, 
voorstedelijke en landelijke gebieden,

D. overwegende dat hoewel 80 procent van 
de 492 miljoen inwoners van de EU in 
steden leeft, er een aantal belangrijke 
verschillen zijn tussen lidstaten wat betreft 
de bevolkingsverdeling over stedelijke, 
voorstedelijke en landelijke gebieden, 
maar dat de Unie desondanks door een 
polycentrische ontwikkeling gekenmerkt 
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wordt,

Or. fr

Amendement 8
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat hoewel een groot 
percentage van de bevolking in stedelijke 
gebieden leeft, de behoeften en belangen 
van deze mensen niet altijd op correcte 
wijze vertegenwoordigd zijn in de fondsen, 
projecten, initiatieven en strategieën van 
de Europese Unie,

Or. es

Amendement 9
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat stedelijke gebieden 
verantwoordelijk zijn voor 70% tot 80% 
van het BBP van de EU en dat steden 
worden gezien als centra van innovatie en 
de motor van regionale, nationale en 
Europese ontwikkeling,

E. overwegende dat stedelijke gebieden 
verantwoordelijk zijn voor 70% tot 80% 
van het BBP van de EU en dat steden 
worden gezien als centra van innovatie en 
de motor van regionale, nationale en 
Europese ontwikkeling, maar dat steden 
ook verantwoordelijk zijn voor meer dan 
75% van het mondiale energieverbruik en 
80% van de broeikasgassen als gevolg van 
energieproductie, verkeer, industrie en 
verwarming produceren, 

Or. de
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Amendement 10
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de 
verstedelijkingstendens wordt verstrekt 
door interne migratie naar de hoofdsteden 
en andere metropolen, en dat de daaruit 
voortvloeiende bevolkingsgroei een 
immense last vormt voor de groeiende 
steden, die worden geconfronteerd met 
groeiende behoeften voor wat betreft 
afvalbeheer, huisvesting, onderwijs en 
werkgelegenheid,

Or. en

Amendement 11
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat de sterker 
wordende verstedelijkingstendens enorme 
gevolgen heeft voor de landelijke 
gebieden, waarvoor de bevolkingsafname 
en het daarmee gepaard gaande verlies 
van menselijk kapitaal, werknemers, 
consumenten en studenten een enorme 
uitdaging vormt,

Or. en
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Amendement 12
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat ondanks het feit dat er 
uiteenlopende politieke, institutionele en 
constitutionele regelingen bestaan in de 
lidstaten, stedelijke gebieden in de EU te 
maken hebben met gelijke uitdagingen en 
kansen, wat de noodzaak tot wederzijdse 
samenwerking onderstreept,

G. overwegende dat ondanks het feit dat er 
uiteenlopende politieke, institutionele en 
constitutionele regelingen bestaan in de 
lidstaten, stedelijke gebieden in de EU te 
maken hebben met gelijke uitdagingen en 
kansen, wat de noodzaak tot wederzijdse 
samenwerking en uitwisseling van goede 
praktijken onderstreept,

Or. es

Amendement 13
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat ondanks het feit dat er 
uiteenlopende politieke, institutionele en 
constitutionele regelingen bestaan in de 
lidstaten, stedelijke gebieden in de EU te 
maken hebben met gelijke uitdagingen en 
kansen, wat de noodzaak tot wederzijdse 
samenwerking onderstreept, 

G. overwegende dat ondanks het feit dat er 
uiteenlopende politieke, institutionele en 
constitutionele regelingen bestaan in de 
lidstaten, stedelijke gebieden in de EU te 
maken hebben met gelijke uitdagingen en 
kansen om deze uitdagingen aan te gaan, 
wat de noodzaak tot wederzijdse 
samenwerking en het benutten van beste 
praktijken onderstreept,

Or. pl

Amendement 14
Pierre Pribetich

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het van cruciaal 
belang is om over gedetailleerde 
statistische gegevens te beschikken om de 
geboekte vooruitgang te beoordelen en de 
problemen van stedelijke gebieden op te 
sporen,

Or. fr

Amendement 15
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat ruimtelijke ordening 
in de EU te maken heeft met de 
uitdagingen van economische 
herstructurering, hoge werkloosheid, niet-
toegankelijk en overbelast vervoer, 
beperkte bruikbare ruimte verergerd door 
urbanisatie, een krimpende en 
verouderende bevolking, stijgende 
migratie, sociale uitsluiting, hoge en
stijgende misdaadcijfers, gettovorming van 
bepaalde stadsdelen, vervallen huisvesting, 
verslechtering van de kwaliteit van leven in 
achtergestelde gebieden, tekort aan parken 
en recreatiegebieden, milieuvervuiling, 
water- en afvalbeheer en de noodzaak van
continu geleverde energie,

H. overwegende dat ruimtelijke ordening 
in de EU te maken heeft met de 
uitdagingen van economische 
herstructurering, sterke schommelingen op 
de arbeidsmarkt, niet-toegankelijk en 
overbelast vervoer, beperkte bruikbare 
ruimte verergerd door urbanisatie, 
bedreigingen voor de democratie in 
verband met een krimpende en 
verouderende bevolking, stijgende 
migratie, sociale uitsluiting, hoge en 
stijgende misdaadcijfers, gettovorming van 
bepaalde stadsdelen, gebieden met een 
atypische vorm van huisvesting, 
verslechtering van de kwaliteit van leven in 
achtergestelde gebieden, tekort aan parken 
en recreatiegebieden, milieuvervuiling, 
water- en afvalbeheer en de noodzaak van 
continu geleverde energie,

Or. pl
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Amendement 16
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat ruimtelijke ordening 
in de EU te maken heeft met de 
uitdagingen van economische 
herstructurering, hoge werkloosheid, niet-
toegankelijk en overbelast vervoer, 
beperkte bruikbare ruimte verergerd door 
urbanisatie, een krimpende en 
verouderende bevolking, stijgende 
migratie, sociale uitsluiting, hoge en 
stijgende misdaadcijfers, gettovorming van 
bepaalde stadsdelen, vervallen huisvesting, 
verslechtering van de kwaliteit van leven in 
achtergestelde gebieden, tekort aan parken 
en recreatiegebieden, milieuvervuiling, 
water- en afvalbeheer en de noodzaak van 
continu geleverde energie,

H. overwegende dat ruimtelijke ordening 
in de EU te maken heeft met de 
uitdagingen van economische 
herstructurering, hoge werkloosheid, niet-
toegankelijk en overbelast vervoer, 
beperkte bruikbare ruimte verergerd door 
urbanisatie, een krimpende en 
verouderende bevolking, leegloop van de 
plattelandsgebieden en de kleine steden 
ten gunste van de grote stedelijke 
agglomeraties, stijgende migratie, sociale 
uitsluiting, hoge en stijgende 
misdaadcijfers, gettovorming van bepaalde 
stadsdelen, vervallen huisvesting, 
verslechtering van de kwaliteit van leven in 
achtergestelde gebieden, tekort aan parken 
en recreatiegebieden, milieuvervuiling, 
water-, afval- en residubeheer en de 
noodzaak van een continue 
energievoorziening en een efficiënt 
energiegebruik,

Or. es

Amendement 17
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat ruimtelijke ordening 
in de EU te maken heeft met de 
uitdagingen van economische 
herstructurering, hoge werkloosheid, niet-
toegankelijk en overbelast vervoer, 
beperkte bruikbare ruimte verergerd door 

H. overwegende dat ruimtelijke ordening 
in de EU te maken heeft met de 
uitdagingen van economische 
herstructurering, hoge werkloosheid, niet-
toegankelijk en overbelast openbaar 
vervoer, beperkte bruikbare ruimte 
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urbanisatie, een krimpende en 
verouderende bevolking, stijgende 
migratie, sociale uitsluiting, hoge en 
stijgende misdaadcijfers, gettovorming van 
bepaalde stadsdelen, vervallen huisvesting, 
verslechtering van de kwaliteit van leven in 
achtergestelde gebieden, tekort aan parken 
en recreatiegebieden, milieuvervuiling, 
water- en afvalbeheer en de noodzaak van 
continu geleverde energie,

verergerd door urbanisatie, een krimpende 
en verouderende bevolking, stijgende 
migratie, sociale uitsluiting, hoge en 
stijgende misdaadcijfers, gettovorming van 
bepaalde stadsdelen, vervallen huisvesting, 
verslechtering van de kwaliteit van leven in 
achtergestelde gebieden, tekort aan parken 
en recreatiegebieden, milieuvervuiling, 
water- en afvalbeheer en de noodzaak van 
continu geleverde energie,

Or. fr

Amendement 18
Pierre Pribetich

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de uitwisseling 
van ervaringen en beste praktijken met 
betrekking tot de ontwikkeling van de 
Europese steden van fundamenteel belang 
is om de wereldwijde concurrentie het 
hoofd te bieden,

Or. fr

Amendement 19
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat gecoördineerd bestuur, 
en in het bijzonder e-governance, met alle 
relevante belanghebbenden de bestaande 
problemen tot een minimum zou kunnen 
beperken en ertoe zou kunnen leiden dat 
stedelijke groei op geïntegreerde wijze in 

I. overwegende dat gecoördineerd bestuur 
waarbij moderne elektronische technieken 
worden gebruikt, en in het bijzonder 
e-governance, met alle relevante 
belanghebbenden de bestaande problemen 
aanzienlijk zou kunnen beperken en ertoe 
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samenwerking wordt behandeld, waarbij 
rekening wordt gehouden met 
voorstedelijke gebieden en gebieden 
grenzend aan landelijke gebieden, en in 
overeenstemming met moderne 
benaderingen van planologie zoals slimme 
groei, nieuwe planologie en intelligente 
stedelijke planning,

zou kunnen leiden dat stedelijke groei op 
geïntegreerde wijze in samenwerking 
wordt behandeld, waarbij rekening wordt 
gehouden met voorstedelijke gebieden en 
gebieden grenzend aan landelijke gebieden, 
en in overeenstemming met moderne 
benaderingen van planologie zoals slimme 
groei, nieuwe ruimtelijke ordening en 
intelligente stedelijke planning,

Or. pl

Amendement 20
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat activiteiten voor 
stedelijke ontwikkeling met name gunstig 
zijn voor de deelname van kleine en 
middelgrote ondernemingen en het 
cohesiebeleid steeds sterker georiënteerd is 
geraakt op het bevorderen van het 
concurrentievoordeel van steden,

J. overwegende dat activiteiten voor 
stedelijke ontwikkeling met name gunstig 
zijn voor de deelname van kleine en 
middelgrote ondernemingen, vooral op het 
gebied van dienstverlening, en het 
cohesiebeleid steeds sterker georiënteerd is 
geraakt op het bevorderen van het 
concurrentievoordeel van steden,

Or. pl

Amendement 21
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat het MKB, met 
name kleine en micro-ondernemingen, en 
ambachtelijke en commerciële activiteiten 
van essentiële waarde zijn voor het 
behoud van de activiteiten in stedelijke 
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centra en van het evenwicht in de wijken, 
voornamelijk op sociaal gebied, en dat het 
stedelijke beleid inzake de reglementering 
van vervoer, commerciële activiteiten, de 
reglementering van gronden en de 
prijsstijging van huisvesting, of net het 
ontbreken van een evenwichtig beleid, 
vaak geleid heeft tot het verdwijnen van 
economische activiteiten en de afname 
van het aanbod van dienstverlenende 
activiteiten aan personen,

Or. fr

Amendement 22
Pierre Pribetich

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de 
klimaatverandering voor stedelijke 
gebieden de voornaamste uitdaging van 
de 21e eeuw vormt, zowel op het gebied 
van de renovatie van oude woningen als 
van nieuwe manieren om zich te 
verplaatsen en van stedelijke 
infrastructuur,

Or. fr

Amendement 23
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat het partnerschap 
tussen stedelijke en landelijke gebieden 
onverminderd versterkt moet worden, 
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aangezien stedelijke gebieden een 
vooraanstaande rol moeten spelen in de 
harmonieuze en geïntegreerde 
ontwikkeling van hun periferieën, 
teneinde te komen tot territoriale 
samenhang en een evenwichtige regionale 
ontwikkeling,

Or. en

Amendement 24
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt het belang van duurzame 
stedelijke ontwikkeling en de bijdrage van 
stedelijke gebieden aan regionale 
ontwikkeling, en roept de Commissie op 
om de invloed van EU-beleid op de 
economische, sociale, gezondheids-, 
vervoers-, milieu- en veiligheidssituatie in 
stedelijke gebieden regelmatig te 
beoordelen, meten, benchmarken en 
bespreken;

1. benadrukt het belang van duurzame 
stedelijke ontwikkeling en de bijdrage van 
stedelijke gebieden aan regionale
ontwikkeling, en roept de Commissie op 
om de invloed van EU-beleid op de 
economische en sociale situatie, 
voornamelijk met betrekking tot 
problemen op het gebied van onderwijs en 
cultuur, alsmede op de gezondheids-, 
vervoers-, milieu- en veiligheidssituatie in 
stedelijke gebieden regelmatig te 
beoordelen, meten, benchmarken en 
bespreken;

Or. pl

Amendement 25
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. drukt zijn bezorgdheid uit over het feit 
dat door sommige lidstaten onvoldoende 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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rekening wordt gehouden met de stedelijke 
dimensie, en roept de Commissie en de 
lidstaten op om in samenwerking met de 
regionale en lokale overheden de invloed 
van het mainstreamen van het URBAN-
initiatief te analyseren en beoordelen en 
om toezicht te houden op en onderzoek te 
doen naar de toepassing van EU-fondsen in 
stedelijke gebieden;

Or. fr

Amendement 26
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. drukt zijn bezorgdheid uit over het feit 
dat door sommige lidstaten onvoldoende 
rekening wordt gehouden met de stedelijke 
dimensie, en roept de Commissie en de 
lidstaten op om in samenwerking met de 
regionale en lokale overheden de invloed 
van het mainstreamen van het URBAN-
initiatief te analyseren en beoordelen en 
om toezicht te houden op en onderzoek te 
doen naar de toepassing van EU-fondsen in 
stedelijke gebieden;

2. drukt zijn bezorgdheid uit over het feit 
dat door sommige lidstaten onvoldoende 
rekening wordt gehouden met de stedelijke 
dimensie bij de tenuitvoerlegging van het 
cohesiebeleid, en roept de Commissie en 
de lidstaten op om in samenwerking met de 
regionale en lokale overheden de invloed 
van het mainstreamen van het URBAN-
initiatief te analyseren en beoordelen en 
om toezicht te houden op en onderzoek te 
doen naar de toepassing van EU-fondsen in 
stedelijke gebieden;

Or. pl

Amendement 27
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. drukt zijn bezorgdheid uit over het feit 2. drukt zijn bezorgdheid uit over het feit 
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dat door sommige lidstaten onvoldoende 
rekening wordt gehouden met de stedelijke 
dimensie, en roept de Commissie en de 
lidstaten op om in samenwerking met de 
regionale en lokale overheden de invloed 
van het mainstreamen van het URBAN-
initiatief te analyseren en beoordelen en 
om toezicht te houden op en onderzoek te 
doen naar de toepassing van EU-fondsen in 
stedelijke gebieden;

dat door sommige lidstaten onvoldoende 
rekening wordt gehouden met de stedelijke 
dimensie, en roept de Commissie en de 
lidstaten op om in samenwerking met de 
regionale en lokale overheden de invloed 
van het mainstreamen van het URBAN-
initiatief te analyseren en beoordelen en 
om toezicht te houden op en onderzoek te 
doen naar de effecten van de toepassing 
van EU-fondsen in stedelijke gebieden;

Or. pl

Amendement 28
Pierre Pribetich

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. drukt zijn bezorgdheid uit over het feit 
dat door sommige lidstaten onvoldoende 
rekening wordt gehouden met de stedelijke 
dimensie, en roept de Commissie en de 
lidstaten op om in samenwerking met de 
regionale en lokale overheden de invloed 
van het mainstreamen van het URBAN-
initiatief te analyseren en beoordelen en 
om toezicht te houden op en onderzoek te 
doen naar de toepassing van EU-fondsen in 
stedelijke gebieden;

2. herinnert eraan dat de lidstaten 
aangemoedigd, maar niet verplicht 
worden om duurzame stedelijke 
ontwikkeling als een strategische prioriteit 
op te nemen en drukt bijgevolg zijn 
bezorgdheid uit over het feit dat door 
sommige lidstaten onvoldoende rekening 
wordt gehouden met de stedelijke 
dimensie; roept de Commissie en de 
lidstaten op om in samenwerking met de 
regionale en lokale overheden de invloed 
van het mainstreamen van het URBAN-
initiatief te analyseren en beoordelen en 
om toezicht te houden op en onderzoek te 
doen naar de toepassing van EU-fondsen in 
stedelijke gebieden;

Or. fr

Amendement 29
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst op de positieve ervaringen van 
het communautaire initiatief URBAN met 
het partnerschap, de geïntegreerde 
aanpak en het bottom-up-principe, die 
aanzienlijk hebben bijgedragen aan de 
effectiviteit en geschiktheid van de 
gesubsidieerde projecten; verzoekt dat in 
de stedelijke dimensie van de 
steunverlening uit de structuurfondsen 
rekening word gehouden met deze 
resultaten en dat vergelijkbare 
mechanismen worden ingevoerd in de 
steun voor het mainstreamen van 
duurzame stedelijke ontwikkeling, zodat 
een groter aantal steden van deze 
resultaten kan profiteren;

Or. de

Amendement 30
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. brengt tot uitdrukking dat het niet juist 
zou zijn om een algemene definitie van 
"stedelijke gebieden" te gaan hanteren, 
aangezien dit onvoldoende rekening zou 
houden met de verscheidenheid aan 
situaties in de lidstaten en regio’s, en is 
daarom van mening dat een eventuele 
verplichte definitie en benoeming van 
stedelijke gebieden moet worden 
overgelaten aan de lidstaten, 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel;

3. brengt tot uitdrukking dat het niet juist 
zou zijn om een algemene definitie van 
"stedelijke gebieden" te gaan hanteren, 
aangezien dit onvoldoende rekening zou 
houden met de verscheidenheid aan 
situaties in de lidstaten en regio’s, en is 
daarom van mening dat een eventuele 
verplichte definitie en benoeming van 
stedelijke gebieden moet worden 
overgelaten aan de lidstaten, 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
en op basis van gemeenschappelijke 
Europese indicatoren;

Or. fr
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Amendement 31
Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. brengt tot uitdrukking dat het niet juist 
zou zijn om een algemene definitie van 
"stedelijke gebieden" te gaan hanteren, 
aangezien dit onvoldoende rekening zou 
houden met de verscheidenheid aan 
situaties in de lidstaten en regio’s, en is 
daarom van mening dat een eventuele 
verplichte definitie en benoeming van 
stedelijke gebieden moet worden 
overgelaten aan de lidstaten, 
overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel;

3. roept de Commissie en de lidstaten op 
na te gaan of een algemene definitie van 
"stedelijke gebieden" kan worden 
geformuleerd; verzoekt de Commissie dit 
proces te ondersteunen met constructieve 
voorstellen;

Or. de

Amendement 32
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. brengt tot uitdrukking dat het niet juist 
zou zijn om een algemene definitie van 
"stedelijke gebieden" te gaan hanteren, 
aangezien dit onvoldoende rekening zou 
houden met de verscheidenheid aan 
situaties in de lidstaten en regio’s, en is 
daarom van mening dat een eventuele 
verplichte definitie en benoeming van 
stedelijke gebieden moet worden 
overgelaten aan de lidstaten, 
overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel; 

3. brengt tot uitdrukking dat het 
ingewikkeld is om een algemene definitie 
van "stedelijke gebieden" te hanteren, 
aangezien het moeilijk is om de 
verscheidenheid aan situaties in de 
lidstaten en regio’s onder één noemer te 
brengen, en is daarom van mening dat een 
eventuele verplichte definitie en 
benoeming van stedelijke gebieden moet 
voorzien in algemene minimumvereisten;
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Or. es

Amendement 33
Pierre Pribetich

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. brengt tot uitdrukking dat het niet juist 
zou zijn om een algemene definitie van 
"stedelijke gebieden" te gaan hanteren, 
aangezien dit onvoldoende rekening zou 
houden met de verscheidenheid aan 
situaties in de lidstaten en regio’s, en is 
daarom van mening dat een eventuele 
verplichte definitie en benoeming van 
stedelijke gebieden moet worden 
overgelaten aan de lidstaten, 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel;

3. brengt tot uitdrukking dat het niet juist 
zou zijn om een algemene definitie van 
"stedelijke gebieden" en meer in het 
algemeen van het begrip "stedelijk" te 
gaan hanteren, aangezien dit onvoldoende 
rekening zou houden met de 
verscheidenheid aan situaties in de 
lidstaten en regio’s, en is daarom van 
mening dat een eventuele verplichte 
definitie en benoeming van stedelijke 
gebieden moet worden overgelaten aan de 
lidstaten, overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. fr

Amendement 34
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. roept de lidstaten op om alle 
maatregelen te nemen die nodig zijn om 
hun hoofdsteden en andere metropolen te 
steunen bij hun inspanningen om de 
nieuwe uitdagingen, zoals afvalbeheer, 
volkshuisvesting, werkgelegenheid en 
onderwijs, die het gevolg zijn van 
verstedelijking en de daarmee gepaard 
gaande bevolkingsgroei, aan te pakken;
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Or. en

Amendement 35
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. acht het in dit kader nuttig dat, 
aangezien de uiteenlopende 
grondwettelijke regelingen van de 
lidstaten van nature niet stroken met 
harmonisatiemethoden, niettegenstaande 
de effectiviteit van de diverse 
bestuursniveaus, de lidstaten door middel 
van openbare raadplegingsprocedures, al 
naar gelang het geval en overeenkomstig 
hun eigen opvattingen, de stedelijke 
dimensie vaststellen, teneinde een sterkere 
interne harmonisatie en een betere 
interactie met de Commissie te 
verzekeren;  

Or. el

Amendement 36
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt het feit dat de mogelijkheid van 
subdelegatie, eventueel door globale 
subsidies aan gemeentelijke overheden 
binnen de operationele programma’s die 
worden gefinancierd door het EFRO, tot nu 
toe niet ten volle is benut, en is ervan 
overtuigd dat een duidelijke rol voor 
stedelijke gebieden als tussenpersonen 
moet worden gezien in de context van de 
benadering van bestuur op meerdere 

4. betreurt het feit dat de mogelijkheid van 
subdelegatie, eventueel door globale 
subsidies aan gemeentelijke overheden 
binnen de operationele programma’s die 
worden gefinancierd door het EFRO, tot nu 
toe niet ten volle is benut, en is ervan 
overtuigd dat een duidelijke rol voor 
stedelijke gebieden als tussenpersonen 
moet worden gezien in de context van de 
benadering van bestuur op meerdere 
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niveaus in de volgende 
programmeringsperiode, en is van mening 
dat de stedelijke dimensie en subdelegatie 
in regionaal beleid verplicht zouden 
moeten zijn;

niveaus in de volgende 
programmeringsperiode; onderstreept dat 
subdelegatie van de stedelijke dimensie 
van het regionaal beleid bevorderd moet 
worden;

Or. es

Amendement 37
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt het feit dat de mogelijkheid van 
subdelegatie, eventueel door globale 
subsidies aan gemeentelijke overheden 
binnen de operationele programma’s die 
worden gefinancierd door het EFRO, tot nu 
toe niet ten volle is benut, en is ervan 
overtuigd dat een duidelijke rol voor 
stedelijke gebieden als tussenpersonen 
moet worden gezien in de context van de 
benadering van bestuur op meerdere 
niveaus in de volgende 
programmeringsperiode, en is van mening 
dat de stedelijke dimensie en subdelegatie 
in regionaal beleid verplicht zouden 
moeten zijn;

4. betreurt het feit dat de mogelijkheid van 
subdelegatie, eventueel door globale 
subsidies aan gemeentelijke overheden 
binnen de operationele programma’s die 
worden gefinancierd door het EFRO, tot nu 
toe niet ten volle is benut, en is ervan 
overtuigd dat een duidelijke rol voor 
stedelijke gebieden als tussenpersonen 
moet worden gezien in de context van de 
benadering van bestuur op meerdere 
niveaus in de volgende 
programmeringsperiode;

Or. de

Amendement 38
Antonio De Blasio

Ontwerpverslag
Paragraaf 4

Ontwerpverslag Amendement

4. betreurt het feit dat de mogelijkheid van 
subdelegatie, eventueel door globale 

4. betreurt het feit dat de mogelijkheid van 
subdelegatie, eventueel door globale 
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subsidies aan gemeentelijke overheden 
binnen de operationele programma’s die 
worden gefinancierd door het EFRO, tot nu 
toe niet ten volle is benut, en is ervan 
overtuigd dat een duidelijke rol voor 
stedelijke gebieden als tussenpersonen 
moet worden gezien in de context van de 
benadering van bestuur op meerdere 
niveaus in de volgende 
programmeringsperiode, en is van mening 
dat de stedelijke dimensie en subdelegatie 
in regionaal beleid verplicht zouden 
moeten zijn;

subsidies aan gemeentelijke overheden 
binnen de operationele programma’s die 
worden gefinancierd door het EFRO, tot nu 
toe niet ten volle is benut, en is ervan 
overtuigd dat een duidelijke rol voor 
stedelijke gebieden als tussenpersonen 
moet worden gezien in de context van de 
benadering van bestuur op meerdere 
niveaus in de volgende 
programmeringsperiode, en is van mening 
dat de stedelijke dimensie en subdelegatie 
in regionaal beleid verplicht zouden 
moeten zijn; desalniettemin moet worden 
voorkomen dat de overdracht van 
bevoegdheid tot verdeling binnen de 
regionale politiek zal leiden en daarom 
moet de wijze waarop de bevoegdheid 
wordt overgedragen omzichtig worden 
geregeld; 

Or. hu

Amendement 39
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt het feit dat de mogelijkheid van 
subdelegatie, eventueel door globale 
subsidies aan gemeentelijke overheden 
binnen de operationele programma’s die 
worden gefinancierd door het EFRO, tot nu 
toe niet ten volle is benut, en is ervan 
overtuigd dat een duidelijke rol voor 
stedelijke gebieden als tussenpersonen
moet worden gezien in de context van de 
benadering van bestuur op meerdere 
niveaus in de volgende 
programmeringsperiode, en is van mening 
dat de stedelijke dimensie en subdelegatie 
in regionaal beleid verplicht zouden 
moeten zijn;

4. betreurt het feit dat de mogelijkheid van 
subdelegatie, eventueel door globale 
subsidies aan gemeentelijke overheden 
binnen de operationele programma’s die 
worden gefinancierd door het EFRO, tot nu 
toe niet ten volle is benut, en is ervan 
overtuigd dat een duidelijke rol voor 
stedelijke gebieden als tussenstructuren
moet worden gezien in de context van de 
benadering van bestuur op meerdere 
niveaus in de volgende 
programmeringsperiode, en is van mening 
dat de stedelijke dimensie en subdelegatie 
in regionaal beleid verplicht zouden 
moeten zijn;
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Or. pl

Amendement 40
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat de lidstaten de 
mogelijkheid hebben om het beheer van 
de steun die de Europese Unie verleent 
voor de tenuitvoerlegging van acties voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling te 
delegeren aan de steden; dit is vooral van 
belang bij de aanpak van uitdagingen met 
een overwegend plaatselijk karakter, zoals 
sociale uitsluiting en een gebrekkige 
toegang tot essentiële diensten of 
basisbehoeften, zoals passende 
huisvesting tegen een betaalbare prijs; is 
van mening dat de verantwoordelijkheid 
in dit verband volledig moet worden 
overgelaten aan de steden, vanaf de 
planning van de actie tot de 
tenuitvoerlegging ervan;

Or. es

Amendement 41
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. acht het in dit kader nuttig dat alle 
lidstaten ertoe worden aangespoord de 
mogelijkheid te onderzoeken om, daar 
waar deze nog niet bestaan, 
metropoolgemeentes in het leven te 
roepen, die onder meer ook kunnen 
functioneren als netwerken voor stedelijke 
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cohesie, dialoog en samenwerking;

Or. el

Amendement 42
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. acht het bewezen dat voor een 
duurzame stedelijke ontwikkeling een 
allesomvattende, geïntegreerde aanpak 
nodig is en deze alleen kan welslagen 
wanneer de actoren op alle politieke en 
bestuursniveaus samenwerken; verzoekt 
de geïntegreerde aanpak zo snel mogelijk, 
uiterlijk echter voor de periode na 2013, 
tot bindende voorwaarde te maken voor de 
toepassing van de structuurfondsen; 

Or. de

Amendement 43
Pierre Pribetich

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat subdelegatie een zeer 
belangrijk instrument is voor de 
versterking van de lokale 
bestuurscapaciteit en voor de territoriale 
en Europese groei;

Or. fr
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Amendement 44
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van een 
geïntegreerde benadering van 
stadsontwikkelingsplannen; stelt voor dat 
elke overheidssteun van stedelijke 
ontwikkeling moet zijn gebaseerd op 
geïntegreerde stadsontwikkelingsplannen 
en roept de Commissie op om richtsnoeren 
op te stellen met aanbevelingen en 
voorbeelden van goede handelspraktijken 
met betrekking tot 
stadsontwikkelingsplannen;

5. benadrukt het belang van een 
geïntegreerde benadering van 
stadsontwikkelingsplannen; stelt voor dat 
elke overheidssteun van stedelijke 
ontwikkeling moet zijn gebaseerd op 
geïntegreerde stadsontwikkelingsplannen; 
is van oordeel dat deze geïntegreerde 
benadering ook een van de criteria moet 
zijn voor toekenning van steun uit de 
structuurfondsen en leningen van de 
Europese Investeringsbank; roept de 
Commissie op om richtsnoeren op te 
stellen met aanbevelingen en voorbeelden 
van goede handelspraktijken met 
betrekking tot stadsontwikkelingsplannen 
en de uitwisseling van goede praktijken 
tussen nationale, regionale en lokale 
autoriteiten te bevorderen;

Or. es

Amendement 45
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten om in hun 
nationale strategische referentiekaders en 
werkprogramma’s voorrang te verlenen 
aan de financiering van projecten 
waarmee de plannen voor duurzaam 
stadsbeheer in de praktijk worden 
gebracht;

Or. es
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Amendement 46
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat steden een 
bijzondere verantwoordelijkheid dragen 
voor het realiseren van de communautaire 
doelstellingen om het klimaat te 
beschermen aangezien ze zich in de 
unieke positie bevinden mogelijke 
oplossingen te leveren om bij te dragen 
aan de wereldwijde vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen; dringt er bij 
de lidstaten op aan klimaatbescherming 
als horizontale doelstelling in de stedelijke 
ontwikkeling te verankeren;

Or. de

Amendement 47
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. brengt in herinnering dat de 
plannen voor duurzaam stadsbeheer de 
volgende onderdelen moeten omvatten: 
een afvalstoffenplan, 
geluidbelastingkaarten en actieplannen, 
plaatselijke luchtvervuilings- en 
milieuprogramma’s, 
toekomstperspectieven met betrekking tot 
de demografische groei, behoefte aan 
nieuwe stedelijke centra, herinrichting 
van verwaarloosde terreinen en 
leegstaande panden, sanering van 
verpauperde wijken en verlaten 
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bedrijfsterreinen, beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van openbare diensten, 
stadsstructuur en omvang van de groene 
gebieden, faciliteiten voor personen met 
een handicap, beoordeling van het 
cultureel, historisch en natuurlijk 
erfgoed, raming van de drinkwater- en 
energiebehoefte en efficiënt gebruik van 
zowel water als energie, beschikbaarheid 
van openbare vervoersmiddelen, efficiënt 
verkeersbeheer, integratie van kwetsbare 
groepen (emigranten, minderheden, 
laaggekwalificeerde mensen, personen 
met een handicap, vrouwen, enzovoort) 
beschikbaarheid van passende huisvesting 
tegen betaalbare prijzen, plannen voor 
misdaadbestrijding, enzovoort;

Or. es

Amendement 48
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is de mening toegedaan dat het opstellen 
van geïntegreerde 
stadsontwikkelingsplannen alleen efficiënt 
kan zijn als voldoende middelen 
beschikbaar zijn voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling, en beveelt daarom aan om de 
beschikbare middelen te concentreren op 
specifieke acties; stelt een 
minimumniveau voor de uitgaven voor de 
structuurfondsen voor van EUR 1 000 per 
inwoner van het stedelijke gebied per 
programmeringsperiode;

6. is de mening toegedaan dat het opstellen 
van geïntegreerde 
stadsontwikkelingsplannen alleen efficiënt 
kan zijn als voldoende middelen 
beschikbaar zijn voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling, en beveelt daarom aan om de 
beschikbare middelen te concentreren op 
specifieke acties;

Or. de
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Amendement 49
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is de mening toegedaan dat het opstellen 
van geïntegreerde 
stadsontwikkelingsplannen alleen efficiënt 
kan zijn als voldoende middelen 
beschikbaar zijn voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling, en beveelt daarom aan om de 
beschikbare middelen te concentreren op 
specifieke acties; stelt een 
minimumniveau voor de uitgaven voor de 
structuurfondsen voor van EUR 1 000 per 
inwoner van het stedelijke gebied per 
programmeringsperiode;

6. is de mening toegedaan dat het opstellen 
van geïntegreerde 
stadsontwikkelingsplannen alleen efficiënt 
kan zijn als voldoende middelen 
beschikbaar zijn voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling, en beveelt daarom aan om de 
beschikbare middelen te concentreren op 
specifieke acties;

Or. fr

Amendement 50
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is de mening toegedaan dat het opstellen 
van geïntegreerde 
stadsontwikkelingsplannen alleen efficiënt 
kan zijn als voldoende middelen 
beschikbaar zijn voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling, en beveelt daarom aan om de 
beschikbare middelen te concentreren op 
specifieke acties; stelt een 
minimumniveau voor de uitgaven voor de 
structuurfondsen voor van EUR 1 000 per 
inwoner van het stedelijke gebied per 
programmeringsperiode;

6. is de mening toegedaan dat het opstellen 
van geïntegreerde 
stadsontwikkelingsplannen alleen efficiënt 
kan zijn als voldoende middelen 
beschikbaar zijn voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling, en beveelt daarom aan om de 
beschikbare middelen te concentreren op 
specifieke acties;

Or. pl
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Amendement 51
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is de mening toegedaan dat het opstellen 
van geïntegreerde 
stadsontwikkelingsplannen alleen efficiënt 
kan zijn als voldoende middelen 
beschikbaar zijn voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling, en beveelt daarom aan om de 
beschikbare middelen te concentreren op 
specifieke acties; stelt een 
minimumniveau voor de uitgaven voor de 
structuurfondsen voor van EUR 1 000 per 
inwoner van het stedelijke gebied per 
programmeringsperiode;

6. is de mening toegedaan dat het opstellen 
van geïntegreerde 
stadsontwikkelingsplannen alleen efficiënt 
kan zijn als voldoende middelen 
beschikbaar zijn voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling, en beveelt daarom aan om de 
beschikbare middelen te concentreren op 
specifieke acties;

Or. es

Amendement 52
Antonio De Blasio

Ontwerpverslag
Paragraaf 6

Ontwerpverslag Amendement

6. is de mening toegedaan dat het opstellen 
van geïntegreerde 
stadsontwikkelingsplannen alleen efficiënt 
kan zijn als voldoende middelen 
beschikbaar zijn voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling, en beveelt daarom aan om de 
beschikbare middelen te concentreren op 
specifieke acties; stelt een minimumniveau 
voor de uitgaven voor de structuurfondsen 
voor van EUR 1 000 per inwoner van het 
stedelijke gebied per 
programmeringsperiode;

is de mening toegedaan dat het opstellen 
van geïntegreerde 
stadsontwikkelingsplannen alleen efficiënt 
kan zijn als voldoende middelen 
beschikbaar zijn voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling, en beveelt daarom aan om de 
beschikbare middelen te concentreren op 
specifieke acties; stelt een minimumniveau 
voor de uitgaven voor de structuurfondsen 
voor per inwoner van het stedelijke gebied 
per programmeringsperiode waarvan de 
hoogte moet worden vastgesteld op een 
zodanig bedrag dat het reserveren ervan 
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geen irreële belasting vormt voor de 
regio’s;

Or. hu

Amendement 53
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. constateert de dringende noodzaak van 
een capaciteitstransformatie voor stedelijk 
bestuur en vraagt de aandacht van de 
lidstaten voor de dringende noodzaak een 
geïntegreerde benadering toe te passen bij 
de implementatie van 
stadsontwikkelingsbeleid, door bij dit 
streven nationale regeringen te betrekken, 
samen met regionale en lokale overheden 
en alle andere relevante belanghebbenden, 
op basis van het partnerschapsbeginsel; 

7. constateert de dringende noodzaak van 
een capaciteitstransformatie voor 
horizontaal en verticaal stedelijk bestuur 
en vraagt de aandacht van de lidstaten voor 
de dringende noodzaak een geïntegreerde 
benadering toe te passen bij de 
implementatie van 
stadsontwikkelingsbeleid (dat aandacht 
besteedt aan kwesties die centraal staan in 
het dagelijks leven van de burgers, zoals 
transport, overheidsdiensten, kwaliteit van 
het bestaan, werkgelegenheid en lokale 
economische activiteiten, veiligheid, …), 
door bij dit streven nationale regeringen te 
betrekken, samen met regionale en lokale 
overheden en alle andere relevante 
publieke en particuliere belanghebbenden, 
op basis van het partnerschapsbeginsel; 

Or. fr

Amendement 54
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is zich bewust van de moeite die 
stadsbesturen hebben om de domeinen 

8. is van mening dat in het kader van de 
mogelijkheid om de bijstandsverlening 



AM\753642NL.doc 31/43 PE415.342v01-00

NL

van het ESF en het tegelijkertijd 
nastreven van economische en sociale 
ontwikkeling niet met elkaar te laten 
botsen, en een match te vinden tussen de 
domeinen van het EFRO en het plannen 
van investeringen in fysieke 
infrastructuur; is de mening toegedaan 
dat het éénfondsprincipe moet worden 
opgegeven en roept de Commissie op om 
te onderzoeken of het mogelijk is de twee 
fondsen samen te voegen;

zowel geografisch als thematisch te 
concentreren belangrijke ervaringen 
werden opgedaan om EFRO- en ESF-
steun op lokaal niveau te koppelen; 
verzoekt de lokale en regionale overheden 
om op deze ervaringen voort te bouwen, 
beter gebruik te maken van de synergieën 
van EFRO- en ESF-steun en 
geïntegreerde steun te versterken; 

Or. de

Amendement 55
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is zich bewust van de moeite die 
stadsbesturen hebben om de domeinen van 
het ESF en het tegelijkertijd nastreven van 
economische en sociale ontwikkeling niet 
met elkaar te laten botsen, en een match te 
vinden tussen de domeinen van het EFRO 
en het plannen van investeringen in fysieke 
infrastructuur; is de mening toegedaan dat 
het éénfondsprincipe moet worden 
opgegeven en roept de Commissie op om 
te onderzoeken of het mogelijk is de twee 
fondsen samen te voegen;

8. is zich bewust van de moeite die 
stadsbesturen hebben om de domeinen van 
het ESF en het tegelijkertijd nastreven van 
economische en sociale ontwikkeling niet 
met elkaar te laten botsen, en een match te 
vinden tussen de domeinen van het EFRO 
en het plannen van investeringen in fysieke 
infrastructuur; is de mening toegedaan dat 
het nuttig zou zijn te onderzoeken of de 
twee fondsen niet kunnen worden 
samengevoegd, indien daarmee 
vereenvoudiging van de procedures kan 
worden bewerkstelligd;

Or. el

Amendement 56
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8



PE415.342v01-00 32/43 AM\753642NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

8. is zich bewust van de moeite die 
stadsbesturen hebben om de domeinen van 
het ESF en het tegelijkertijd nastreven van 
economische en sociale ontwikkeling niet 
met elkaar te laten botsen, en een match te 
vinden tussen de domeinen van het EFRO 
en het plannen van investeringen in fysieke 
infrastructuur; is de mening toegedaan dat 
het éénfondsprincipe moet worden 
opgegeven en roept de Commissie op om 
te onderzoeken of het mogelijk is de twee 
fondsen samen te voegen;

8. is zich bewust van de moeite die 
stadsbesturen hebben om de domeinen van 
het ESF en het tegelijkertijd nastreven van 
economische en sociale ontwikkeling niet 
met elkaar te laten botsen, en een match te 
vinden tussen de domeinen van het EFRO 
en het plannen van investeringen in fysieke 
infrastructuur; is de mening toegedaan dat 
het éénfondsprincipe moet worden 
opgegeven en roept de Commissie op om 
deze mogelijkheid te onderzoeken; 

Or. es

Amendement 57
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is zich bewust van de moeite die 
stadsbesturen hebben om de domeinen van 
het ESF en het tegelijkertijd nastreven van 
economische en sociale ontwikkeling niet 
met elkaar te laten botsen, en een match te 
vinden tussen de domeinen van het EFRO 
en het plannen van investeringen in fysieke 
infrastructuur; is de mening toegedaan dat 
het éénfondsprincipe moet worden
opgegeven en roept de Commissie op om 
te onderzoeken of het mogelijk is de twee 
fondsen samen te voegen;

8. is zich bewust van de moeite die 
stadsbesturen hebben om de domeinen van 
het ESF en het tegelijkertijd nastreven van 
economische en sociale ontwikkeling niet 
met elkaar te laten botsen, en een match te 
vinden tussen de domeinen van het EFRO 
en het plannen van investeringen in fysieke 
infrastructuur; is de mening toegedaan dat 
het beginsel "één programma, één fonds" 
opnieuw moet worden bekeken;

Or. pl
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Amendement 58
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is zich bewust van de moeite die 
stadsbesturen hebben om de domeinen van 
het ESF en het tegelijkertijd nastreven van 
economische en sociale ontwikkeling niet 
met elkaar te laten botsen, en een match te 
vinden tussen de domeinen van het EFRO 
en het plannen van investeringen in fysieke
infrastructuur; is de mening toegedaan dat 
het éénfondsprincipe moet worden 
opgegeven en roept de Commissie op om 
te onderzoeken of het mogelijk is de twee 
fondsen samen te voegen;

8. is zich bewust van de moeite die 
stadsbesturen hebben om de domeinen van 
het ESF en het tegelijkertijd nastreven van 
economische en sociale ontwikkeling niet 
met elkaar te laten botsen, en een match te 
vinden tussen de domeinen van het EFRO 
en het plannen van investeringen in 
technische infrastructuur; is de mening 
toegedaan dat het éénfondsprincipe moet 
worden opgegeven en roept de Commissie 
op om te onderzoeken of het mogelijk is de 
twee fondsen samen te voegen;

Or. pl

Amendement 59
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. steunt het concept van het "roterende"
principe van JESSICA, waarbij geld wordt 
teruggewonnen en opnieuw geïnvesteerd, 
en het potentieel ervan voor economische 
groei in stedelijke gebieden, en is van 
mening dat regionaal beleid in de volgende 
programmeringsperiode als geheel 
aanzienlijk meer moet worden gebaseerd 
op krediet gevende "roterende" fondsen 
dan uitsluitend op subsidies, wat nu het 
geval is;

9. steunt het concept van het "roterende"
principe van JESSICA, waarbij geld wordt 
teruggewonnen en opnieuw geïnvesteerd, 
en het potentieel ervan voor economische 
groei in stedelijke gebieden, en is van 
mening dat overwogen moet worden om de 
voordelen van bepaalde aspecten van
regionaal beleid in de volgende 
programmeringsperiode eerder en in 
sterkere mate te baseren op krediet 
gevende "roterende" fondsen dan 
uitsluitend op subsidies, wat nu het geval 
is;

Or. en
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Amendement 60
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. steunt het concept van het "roterende"
principe van JESSICA, waarbij geld wordt 
teruggewonnen en opnieuw geïnvesteerd, 
en het potentieel ervan voor economische 
groei in stedelijke gebieden, en is van 
mening dat regionaal beleid in de volgende 
programmeringsperiode als geheel 
aanzienlijk meer moet worden gebaseerd 
op krediet gevende "roterende" fondsen 
dan uitsluitend op subsidies, wat nu het 
geval is; 

9. steunt het concept van het "roterende"
principe van JESSICA, waarbij geld wordt 
teruggewonnen en opnieuw geïnvesteerd, 
en het potentieel ervan voor economische 
groei in stedelijke gebieden, en is van 
mening dat regionaal beleid in de volgende 
programmeringsperiode in sterkere mate 
gebruik moet maken van het instrument 
van krediet gevende "roterende" fondsen 
dan uitsluitend van subsidies, wat nu het 
geval is; 

Or. el

Amendement 61
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. steunt het concept van het "roterende" 
principe van JESSICA, waarbij geld wordt 
teruggewonnen en opnieuw geïnvesteerd, 
en het potentieel ervan voor economische 
groei in stedelijke gebieden, en is van 
mening dat regionaal beleid in de volgende 
programmeringsperiode als geheel
aanzienlijk meer moet worden gebaseerd 
op krediet gevende "roterende" fondsen 
dan uitsluitend op subsidies, wat nu het 
geval is;

9. steunt het concept van het "roterende" 
principe van JESSICA, waarbij geld wordt 
teruggewonnen en opnieuw geïnvesteerd, 
en het potentieel ervan voor economische 
groei in stedelijke gebieden, en is van 
mening dat regionaal beleid in de volgende 
programmeringsperiode eveneens moet 
worden gebaseerd op financial 
engineering;

Or. pl
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Amendement 62
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. steunt het concept van het "roterende" 
principe van JESSICA, waarbij geld wordt 
teruggewonnen en opnieuw geïnvesteerd, 
en het potentieel ervan voor economische 
groei in stedelijke gebieden, en is van 
mening dat regionaal beleid in de volgende 
programmeringsperiode als geheel
aanzienlijk meer moet worden gebaseerd 
op krediet gevende "roterende" fondsen 
dan uitsluitend op subsidies, wat nu het 
geval is;

9. steunt het concept van het "roterende" 
principe van JESSICA, waarbij geld wordt 
teruggewonnen en opnieuw geïnvesteerd, 
en het potentieel ervan voor economische 
groei in stedelijke gebieden, en is van
mening dat regionaal beleid in de volgende 
programmeringsperiode in sterkere mate 
moet worden gebaseerd op gunstige 
krediet gevende "roterende" fondsen in 
plaats van uitsluitend op subsidies, wat nu 
het geval is;

Or. pl

Amendement 63
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vestigt de aandacht op het potentieel 
voor stedelijke ontwikkeling van de private 
sector en is van mening dat toepassing van 
publiek-private samenwerking 
systematisch moet worden overwogen en 
aangemoedigd voor de vorming van 
innovatieve financieringsplannen en 
-projecten;

10. vestigt de aandacht op het potentieel 
voor stedelijke ontwikkeling van de private 
sector en is van mening dat toepassing van 
publiek-private samenwerking 
systematisch moet worden overwogen en 
aangemoedigd voor de vorming van 
innovatieve financieringsplannen en 
-projecten; wijst erop dat het 
overeenkomstig het beginsel van 
subsidiariteit en van lokaal zelfbestuur de 
taak van de overheden is om de 
strategische en praktische keuzes 
(procedures voor het verrichten van 
diensten, ontwerp van bestekken, behoud 



PE415.342v01-00 36/43 AM\753642NL.doc

NL

van voldoende controle, …) te maken in 
verband met de taken die aan de bevoegde 
particuliere instanties worden toegekend;

Or. fr

Amendement 64
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vestigt de aandacht op het potentieel 
voor stedelijke ontwikkeling van de private 
sector en is van mening dat toepassing van 
publiek-private samenwerking 
systematisch moet worden overwogen en 
aangemoedigd voor de vorming van 
innovatieve financieringsplannen en 
-projecten

10. vestigt de aandacht op het potentieel 
voor stedelijke ontwikkeling van de private 
sector en is van mening dat toepassing van 
publiek-private samenwerking ook moet 
worden overwogen en aangemoedigd voor 
de vorming van innovatieve 
financieringsplannen en -projecten; wijst 
erop dat daarvoor duidelijke en 
transparante gedragsregels vereist zijn, 
met name wat betreft de activiteiten van 
publiekrechtelijke instellingen en 
ondernemingen;

Or. de

Amendement 65
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vestigt de aandacht op het potentieel 
voor stedelijke ontwikkeling van de private 
sector en is van mening dat toepassing van 
publiek-private samenwerking 
systematisch moet worden overwogen en 
aangemoedigd voor de vorming van 
innovatieve financieringsplannen en 

10. vestigt de aandacht op het potentieel 
voor stedelijke ontwikkeling van de private 
sector en is van mening dat op veel grotere 
schaal gebruik moet worden gemaakt van 
publiek-private samenwerking bij het 
oplossen van de belangrijke economische 
en sociale problemen van stedelijke 
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-projecten; gebieden;

Or. pl

Amendement 66
Pierre Pribetich

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vestigt de aandacht op het potentieel 
voor stedelijke ontwikkeling van de private 
sector en is van mening dat toepassing van 
publiek-private samenwerking 
systematisch moet worden overwogen en 
aangemoedigd voor de vorming van 
innovatieve financieringsplannen en 
-projecten;

10. vestigt de aandacht op het potentieel 
voor stedelijke ontwikkeling van de private 
sector en is van mening dat toepassing van 
publiek-private samenwerking 
systematisch moet worden overwogen en 
aangemoedigd voor de vorming van 
innovatieve financieringsplannen en 
-projecten, met name voor de bouw van 
infrastructuur en voor huisvesting;

Or. fr

Amendement 67
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat er naast regionaal beleid 
ander Gemeenschapsbeleid is dat ook 
financiële steun biedt aan stedelijke 
gebieden en roept de Commissie daarom 
op om specifieke beleidsveranderingen te 
ontwikkelen en voor te stellen waarin alle
EU-middelen die zijn toegewezen aan 
stedelijke gebieden samen worden
gebracht, om de implementatie van de 
geïntegreerde benadering in de praktijk 
zeker te stellen;

12. merkt op dat er naast regionaal beleid 
ander Gemeenschapsbeleid is dat ook 
financiële steun biedt aan stedelijke 
gebieden en roept de Commissie daarom 
op om specifieke beleidsveranderingen te 
ontwikkelen en voor te stellen waarin de 
EU-middelen die zijn toegewezen aan 
stedelijke gebieden op gecoördineerde 
wijze kunnen worden gebruikt, om de 
implementatie van de geïntegreerde 
benadering in de praktijk, en steeds vanuit 
de optiek van de politieke cohesie, zeker te 
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stellen;

Or. el

Amendement 68
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat er naast regionaal beleid 
ander Gemeenschapsbeleid is dat ook 
financiële steun biedt aan stedelijke 
gebieden en roept de Commissie daarom 
op om specifieke beleidsveranderingen te 
ontwikkelen en voor te stellen waarin alle 
EU-middelen die zijn toegewezen aan 
stedelijke gebieden samen worden 
gebracht, om de implementatie van de 
geïntegreerde benadering in de praktijk 
zeker te stellen;

12. merkt op dat er naast regionaal beleid 
ander Gemeenschapsbeleid is dat ook 
financiële steun biedt aan stedelijke 
gebieden en roept de Commissie daarom 
op om een betere coördinatie van de 
verschillende beleidsacties te ontwikkelen 
en voor te stellen waarbij alle EU-
middelen die zijn toegewezen aan 
stedelijke gebieden samen worden 
gebracht, om de implementatie van de 
geïntegreerde benadering in de praktijk 
zeker te stellen;

Or. es

Amendement 69
Pierre Pribetich

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat de bestaande 
bestuursstructuren in de lidstaten nog 
steeds onvoldoende aangepast zijn om 
horizontale samenwerking te bevorderen
en verzoekt de Europese Commissie met 
klem een impuls te geven aan het beginsel 
van een transsectorale beheersstructuur;

Or. fr
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Amendement 70
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept op tot het beschikbaar stellen van 
meer middelen om de netwerken die zijn 
gevormd door gemeenten en steden op het 
gebied van duurzame stedelijke 
ontwikkeling te creëren en te versterken, 
aangezien deze een belangrijke rol spelen 
bij territoriale samenwerking, en roept de 
Commissie op om de positie van stedelijke 
gebieden in het initiatief "Regio’s voor 
economische verandering" te versterken;

13. roept op tot het beschikbaar stellen van 
meer middelen om de netwerken die zijn 
gevormd door gemeenten en steden op het 
gebied van duurzame stedelijke 
ontwikkeling te creëren en te versterken, 
aangezien deze een belangrijke rol spelen 
bij territoriale samenwerking; onderstreept 
in dit kader de noodzaak van 
infrastructuur waarmee steun kan worden 
gegeven aan het behoud van de eigen 
kenmerken (bijvoorbeeld historische 
kenmerken), aan modernisering 
(bijvoorbeeld innovatiepolen), aan 
economische ontwikkeling (bijvoorbeeld 
van MKB) en aan seizoengebonden 
activiteiten,  en roept de Commissie op om 
de positie van stedelijke gebieden in het 
initiatief "Regio’s voor economische 
verandering" te versterken;

Or. el

Amendement 71
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept op tot het beschikbaar stellen
van meer middelen om de netwerken die 
zijn gevormd door gemeenten en steden op 
het gebied van duurzame stedelijke 
ontwikkeling te creëren en te versterken, 
aangezien deze een belangrijke rol spelen 

13. roept op tot doelmatiger gebruik van 
de middelen om de netwerken die zijn 
gevormd door gemeenten en steden op het 
gebied van duurzame stedelijke 
ontwikkeling te creëren en te versterken, 
aangezien deze een belangrijke rol spelen 
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bij territoriale samenwerking, en roept de 
Commissie op om de positie van stedelijke 
gebieden in het initiatief "Regio’s voor 
economische verandering" te versterken;

bij territoriale samenwerking, en roept de 
Commissie op om de positie van stedelijke 
gebieden in het initiatief "Regio’s voor 
economische verandering" te versterken;

Or. de

Amendement 72
Pierre Pribetich

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept op tot het beschikbaar stellen van 
meer middelen om de netwerken die zijn 
gevormd door gemeenten en steden op het 
gebied van duurzame stedelijke 
ontwikkeling te creëren en te versterken, 
aangezien deze een belangrijke rol spelen 
bij territoriale samenwerking, en roept de 
Commissie op om de positie van stedelijke 
gebieden in het initiatief "Regio’s voor 
economische verandering" te versterken";

13. roept op tot het beschikbaar stellen van 
meer financiële, menselijke en 
organisatorische middelen om de 
netwerken die zijn gevormd door 
gemeenten en steden op het gebied van 
duurzame stedelijke ontwikkeling te 
creëren en te versterken, aangezien deze 
een belangrijke rol spelen bij territoriale 
samenwerking, en roept de Commissie op 
om de positie van stedelijke gebieden in 
het initiatief "Regio’s voor economische 
verandering" te versterken";

Or. fr

Amendement 73
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat het proces van stedelijke 
ontwikkeling in evenwicht moet worden
gebracht met de belangen van 
voorstedelijke gebieden en nauw 
gecoördineerd moet worden met de steun 
voor landelijke ontwikkeling, en wijst 

14. merkt op dat met het oog op de 
correcte tenuitvoerlegging van het 
regionale ontwikkelingsbeleid voor een 
evenwicht moet worden gezorgd tussen 
maatregelen met betrekking tot stedelijke 
en voorstedelijke gebieden en dat deze 
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nogmaals op het feit dat beleid voor 
landelijke ontwikkeling aanzienlijke 
ruimtelijke implicaties heeft, en dat er 
onvoldoende integratie bestaat van beleid 
voor stedelijke ontwikkeling en beleid voor 
landelijke ontwikkeling; onderstreept de 
noodzaak van een werkelijk synergisme 
van stedelijk en landelijk beleid, 
culminerend in werkelijk 
ontwikkelingspotentieel en de bevordering 
van de aantrekkingskracht en 
concurrentiekracht van landelijke 
gebieden;

nauw gecoördineerd moeten worden met
maatregelen ten voordele van landelijke
gebieden, en wijst nogmaals op het feit dat 
beleid voor landelijke ontwikkeling 
aanzienlijke ruimtelijke implicaties heeft, 
en dat er onvoldoende integratie bestaat 
van beleid voor stedelijke ontwikkeling en 
beleid voor landelijke ontwikkeling; 
onderstreept de noodzaak van een 
werkelijk synergisme van stedelijk en 
landelijk beleid, culminerend in werkelijk 
ontwikkelingspotentieel en de bevordering 
van de aantrekkingskracht en 
concurrentiekracht van landelijke 
gebieden;

Or. pl

Amendement 74
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. acht het nuttig dat afgezien van het 
algemene kader speciale beleidsvormen 
worden ontworpen en bestudeerd die 
weliswaar betrekking hebben op stedelijke 
gebieden maar daarnaast invloed 
uitoefenen op voorstedelijke gebieden, op 
het platteland en bijgevolg op de 
ontwikkeling van de regionale cohesie; in 
dit verband zijn bijvoorbeeld van cruciaal 
belang de beleidsvormen inzake 
plattelandsvlucht, verwoestijning van het 
platteland, interne en externe migratie, en 
onderwijs en herscholing van werknemers 
in sluitende ondernemingen; 

Or. el
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Amendement 75
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst erop dat een duurzame 
ruimtelijke strategie onontbeerlijk is voor 
een doelgericht en effectief gebruik van 
steun voor stedelijke en landelijke 
gebieden; verzoekt de lidstaten en regio’s 
het instrument van partnerschappen 
tussen stad en platteland toe te passen om 
het doel van een evenwichtige ruimtelijke 
ontwikkeling te verwezenlijken;

Or. de

Amendement 76
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. stelt vast dat uitdagingen zoals 
demografische tendensen, migratie en 
leeglopende steden leiden tot nieuwe 
uitdagingen op de arbeidsmarkt, met 
betrekking tot de toegang tot sociale en 
gezondheidsdiensten, op het vlak van de 
huisvesting en inzake planning in het 
algemeen; verzoekt de Commissie in haar 
richtlijnen voor de toepassing van de 
kaderregeling voor de financiering van 
diensten van algemeen belang en het 
verstrekken van overheidsopdrachten de 
lokale overheden in staat te stellen meer 
rekening te houden met de lokale 
behoeften en lokale actoren en hun 
aanpassingsvermogen te verhogen;

Or. de
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Amendement 77
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. beveelt de Commissie en de 
lidstaten aan om een groep op hoog 
niveau inzake de stedelijke ontwikkeling 
in te stellen en de open 
coördinatiemethode toe te passen op het 
stedelijk ontwikkelingsbeleid op EU-
niveau;

Or. en

Amendement 78
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
om met bijzondere inachtneming van het 
werk in het kader van de Urban Audit 
ijkpunten vast te stellen waarmee de 
prestaties van steden op het gebied van 
duurzaamheid in de zin van het Handvest 
van Leipzig kunnen worden vergeleken, 
zoals het energieverbruik per inwoner, het 
aandeel van het gebruik van het lokale 
openbaar vervoer in het totale 
verkeersvolume of de uitstoot van 
broeikasgassen per inwoner;

Or. de
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