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Amendement 1
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de opneming van 
grensoverschrijdende samenwerking in het 
toepassingsgebied van de ENPI-
verordening als een strategisch instrument 
voor het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke projecten en het 
versterken van de betrekkingen tussen de 
ENB-landen en de lidstaten; wijst echter 
met klem op de noodzaak van specifieke 
instrumenten om regelmatig, punctueel
toezicht op het beheer en de uitvoering van 
gemeenschappelijke operationele 
programma's aan weerszijden van de EU-
grenzen te waarborgen;

1. is verheugd over de opneming van 
grensoverschrijdende samenwerking in het 
toepassingsgebied van de ENPI-
verordening als een strategisch instrument 
voor het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke projecten en het 
versterken van de betrekkingen tussen de 
ENB-landen en de lidstaten; wijst echter 
met klem op de noodzaak specifieke 
instrumenten te creëren om regelmatig 
toezicht op het beheer en het proces van de 
uitvoering van gemeenschappelijke 
operationele programma's aan weerszijden 
van de EU-grenzen te waarborgen;

Or. en

Amendement 2
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat grensoverschrijdende 
samenwerking dient bij te dragen aan een 
geïntegreerde en duurzame regionale 
ontwikkeling tussen aanliggende 
grensregio’s en aan harmonieuze 
territoriale integratie overal in de 
Gemeenschap en met buurlanden; 
benadrukt dat deze doelstelling het best 
kan worden bereikt door doelstellingen 
van het buitenlands beleid te combineren 
met de doelstellingen en maatregelen van 
een beleid van economische, sociale en 
territoriale cohesie;

Or. es
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Amendement 3
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat het noodzakelijk is 
de maatregelen op het gebied van 
territoriale samenwerking van het beleid 
van economische, sociale en territoriale 
cohesie beter te coördineren met de 
externe component van de 
grensoverschrijdende samenwerking: de 
kandidaat-lidstaten van de EU, de ENB-
landen, de Russische Federatie en de 
buurlanden van de ultraperifere regio’s;

Or. es

Amendement 4
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie een gedetailleerd 
overzicht van alle voor de periode 2007-
2013 goedgekeurde gemeenschappelijke 
operationele programma's op te stellen, 
tezamen met een evaluatie van de mate 
waarin de beginselen van transparantie, 
doelmatigheid en partnerschap bij de 
uitvoering van de projecten zijn 
gewaarborgd; moedigt de Commissie aan 
om de problemen in kaart te brengen 
waarmee de beheersautoriteiten in zowel 
de EU-grensgebieden als in de ENB-landen 
het vaakst worden geconfronteerd, teneinde 
voor de volgende programmeringsperiode 
een passender aanpak daarvan vast te 
stellen;

2. verzoekt de Commissie een gedetailleerd 
overzicht van alle voor de periode 2007-
2013 goedgekeurde gemeenschappelijke 
operationele programma's op te stellen, 
tezamen met een evaluatie van de mate 
waarin de beginselen van transparantie, 
doelmatigheid en partnerschap bij de 
uitvoering van de projecten zijn
gewaarborgd; moedigt de Commissie aan 
om de problemen in kaart te brengen 
waarmee de beheersautoriteiten in zowel 
de EU-grensgebieden als in de ENB-landen 
het vaakst worden geconfronteerd, teneinde 
voor de volgende programmeringsperiode 
passender oplossingen daarvoor te vinden;

Or. en
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Amendement 5
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt de beperkte toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel waarvan in de eerste 
verslagen over de uitvoering van de 
programma's wordt blijkgegeven; verzoekt 
de Commissie derhalve een sterkere 
betrokkenheid van de regionale en lokale 
organen te bevorderen, en daarbij zowel bij 
het beheer van de programma's als de 
uitvoering van de projecten een meer 
gedecentraliseerde aanpak te volgen;

3. betreurt de beperkte toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel waarvan in de eerste 
verslagen over de uitvoering van de 
programma's wordt blijkgegeven; verzoekt 
de Commissie derhalve een sterkere 
betrokkenheid van de regionale en lokale 
organen te bevorderen, en daarbij zowel bij 
het beheer van de programma's als de 
uitvoering van de projecten een meer 
gedecentraliseerde aanpak te volgen; wijst 
erop dat het opbouwen van 
functionerende decentrale structuren een 
essentiële voorwaarde is voor een 
succesvolle uitvoering van ENB-
projecten;

Or. de

Amendement 6
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt de beperkte toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel waarvan in de eerste 
verslagen over de uitvoering van de 
programma's wordt blijkgegeven; verzoekt 
de Commissie derhalve een sterkere 
betrokkenheid van de regionale en lokale 
organen te bevorderen, en daarbij zowel bij 
het beheer van de programma's als de 
uitvoering van de projecten een meer 
gedecentraliseerde aanpak te volgen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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Amendement 7
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het gebrek aan coördinatie 
tussen ENPI- en EFRO-financiering die is 
vastgesteld en roept op tot een striktere
toepassing van de bestaande instrumenten 
om regels te harmoniseren, procedures te 
vereenvoudigen en doublures te 
voorkomen; wacht, in dit verband, op 
informatie van de Commissie over de 
maatregelen die zijn ingevoerd om dubbele 
financiering te voorkomen;

4. betreurt het gebrek aan coördinatie 
tussen ENPI- en EFRO-financiering die is 
vastgesteld en roept op tot een 
vereenvoudiging van procedures en een 
harmonisatie van regels teneinde de
toepassing van de bestaande instrumenten 
te verbeteren en doublures te voorkomen; 
wacht, in dit verband, op informatie van de 
Commissie over de maatregelen die zijn 
ingevoerd om dubbele financiering te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 8
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat een geïntegreerde 
aanpak moet worden gevolgd waarbij de 
nodige coördinatie tussen de verschillende 
bestuurslagen (van lokaal tot en met 
Europees niveau), de verschillende 
beleidsterreinen en de steunprogramma's 
is gewaarborgd;

Or. de

Amendement 9
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. moedigt de Commissie aan om de 5. moedigt de Commissie aan om de 
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uitwisseling van ervaringen en beste 
praktijken te vergemakkelijken bij 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
ENB-programma's en projecten en 
maatregelen genomen uit hoofde van de 
doelstelling 'Europese territoriale 
samenwerking'; is met name van mening 
dat opleidings- en uitwisselingsinitiatieven 
voor ambtenaren dienen te worden 
bevorderd; stelt in dit verband periodieke 
analyses voor van de geboekte vooruitgang 
ten aanzien van capaciteit en institutionele 
opbouw aan weerszijden van de EU-
grenzen;

uitwisseling van ervaringen en beste 
praktijken te vergemakkelijken bij 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
ENB-programma's en projecten en 
maatregelen genomen uit hoofde van de 
doelstelling 'Europese territoriale 
samenwerking' en van het reeds voltooide 
communautaire initiatief INTERREG III 
A; is met name van mening dat opleidings-
en uitwisselingsinitiatieven voor 
ambtenaren dienen te worden bevorderd; 
stelt in dit verband periodieke analyses 
voor van de geboekte vooruitgang ten 
aanzien van capaciteit en institutionele 
opbouw aan weerszijden van de EU-
grenzen;

Or. pl

Amendement 10
Grażyna Staniszewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. moedigt de Commissie aan om de 
uitwisseling van ervaringen en beste 
praktijken te vergemakkelijken bij 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
ENB-programma's en projecten en 
maatregelen genomen uit hoofde van de 
doelstelling 'Europese territoriale 
samenwerking'; is met name van mening 
dat opleidings- en uitwisselingsinitiatieven
voor ambtenaren dienen te worden 
bevorderd; stelt in dit verband periodieke 
analyses voor van de geboekte vooruitgang 
ten aanzien van capaciteit en institutionele 
opbouw aan weerszijden van de EU-
grenzen;

5. moedigt de Commissie aan om de 
uitwisseling van ervaringen en beste 
praktijken te vergemakkelijken bij 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
ENB-programma's en projecten en 
maatregelen genomen uit hoofde van de 
doelstelling 'Europese territoriale 
samenwerking'; is met name van mening 
dat opleidingsinitiatieven, onder meer 
programma's voor het leren van de talen 
die in de buurlanden worden gesproken,
en uitwisselingsinitiatieven voor 
ambtenaren dienen te worden bevorderd; 
stelt in dit verband periodieke analyses 
voor van de geboekte vooruitgang ten 
aanzien van capaciteit en institutionele 
opbouw aan weerszijden van de EU-
grenzen;

Or. pl
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Amendement 11
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat een versterking 
van "people-to-people"-contacten en 
persoonlijke ervaringen met democratie 
en de rechtsstaat voorwaarden voor een 
optimale uitvoering van ENB-projecten 
zijn; roept de lidstaten van de EU en de 
ENB-partners derhalve op zich sterk te 
maken voor een visumversoepeling tussen 
de EU en de ENB-partners enerzijds en 
tussen de verschillende buurlanden 
anderzijds;

Or. de

Amendement 12
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. spoort de Commissie en de 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
aan stedenbanden te bevorderen tussen 
steden en regio’s en die passende steun te 
verlenen, teneinde de lokale en regionale 
bestuurlijke capaciteiten te versterken en 
uitwisselingsprogramma’s te bevorderen 
voor het maatschappelijk middenveld, 
evenals initiatieven in de vorm van 
microprojecten;

Or. es

Amendement 13
Grażyna Staniszewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. moedigt de Commissie aan om 
grensoverschrijdende economische, 
sociale en institutionele betrekkingen 
actief te bevorderen in het licht van de 
beperkte wisselwerking op dit gebied 
tussen grensregio's waarvan de 
ontwikkeling in belangrijke mate wordt 
vertraagd door hun ligging;

Or. pl

Amendement 14
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat het belangrijk is 
het genderperspectief, gelijke kansen en 
bijzondere behoeften van gehandicapten 
en ouderen op te nemen in de projecten 
die door het ENPI worden gefinancierd;

Or. es

Amendement 15
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat om de doelstellingen 
van de belangrijkste 
programmeringsdocumenten betreffende 
het ENB te realiseren, het ENB-instrument 
gericht dient te zijn op een strategie die een 
balans vormt tussen het Oosten en het 
Zuiden, met specifieke benaderingen voor 
beide regio's, waardoor bepaalde regio's 
vernieuwende ontwikkelingsconcepten met 
een gemeenschappelijke doelstelling 
kunnen benaderen.

7. is van mening dat om de doelstellingen 
van de belangrijkste 
programmeringsdocumenten betreffende 
het ENB te realiseren, het ENB-instrument 
gericht dient te zijn op een strategie die een 
balans vormt tussen het Oosten en het 
Zuiden, met specifieke benaderingen voor 
beide regio's, waardoor bepaalde regio's 
vernieuwende ontwikkelingsconcepten met 
een gemeenschappelijke doelstelling 
kunnen vaststellen.
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Or. de

Amendement 16
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herinnert eraan dat het ENB een 
uitstekend kader biedt voor regionale 
samenwerking op het gebied van
milieuzaken, energiezekerheid, cultuur, 
vervoer, grensbeheer en migratie; steunt, 
indien mogelijk, het sluiten van juridisch 
bindende sectorovereenkomsten die de 
integratie van communautair beleid 
mogelijk maken; legt met name de nadruk 
op de noodzaak investeringen aan te 
trekken om de trans-Europese vervoers-
en energienetwerken uit te breiden met de 
ENB-landen;

Or. es

Amendement 17
Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat klimaatbescherming 
en energie-efficiëntie essentiële terreinen 
van een versterkte samenwerking tussen 
de EU en alle ENB-partners zijn; is van 
mening dat alleen projecten die aan de 
beginselen van duurzame ontwikkeling 
voldoen, behoren te worden gesteund; 

Or. de
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Amendement 18
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. moedigt de Commissie aan om een 
voorstel in te dienen voor een verbeterd 
nabuurschapsbeleid dat buurlanden 
waarvoor de toetredingsonderhandelingen 
momenteel weinig kansrijk zijn, in staat
stelt toch een duurzame band met de EU 
aan te knopen;

Or. de
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