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Amendement 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het werkdocument van de 
Commissie getiteld “Regions 2020 – an 
assessment of future challenges for EU 
regions” (SEC(2008)2868), 

Or. en

Amendement 2
Margie Sudre

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op artikelen 158 en 159 van het EG-
Verdrag,

- gelet op artikelen 158 en 159 en artikel 
29, lid 2, van het EG-Verdrag,

Or. fr

Amendement 3
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Visum 8

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Conferentie 
over territoriale cohesie en de toekomst 
van het cohesiebeleid in Parijs op 30-31 
oktober 2008,

Schrappen

Or. pl

Amendement 4
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
28 september 2005 over de rol van de 
territoriale samenhang in de regionale 
ontwikkeling1,

Or. pl

Amendement 5
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Recital A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon, waarin de territoriale cohesie, 
naast economische en sociale cohesie, 
wordt bekrachtigd als een van de 
belangrijkste doelstellingen van de Unie, 
nog niet is geratificeerd door alle lidstaten 
van de EU,

A. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon, waarin de territoriale cohesie, 
naast economische en sociale cohesie, 
wordt bekrachtigd als een van de 
belangrijkste doelstellingen van de Unie, 
nog niet is geratificeerd door alle lidstaten 
van de EU en dat het, gezien het negatieve 
resultaat van het referendum in Ierland, 
onzeker is of de ratificatie succesvol kan 
worden afgerond, 

Or. el

Amendement 6
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Recital B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het concept van 
territoriale cohesie altijd een impliciet 
principe is geweest van het cohesiebeleid, 
sinds de conceptie van dit beleid, en dat het 
centraal staat bij de ontwikkeling ervan; 
overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon en het Groenboek over 
territoriale cohesie erin geslaagd zijn dit 

B. overwegende dat het concept van 
territoriale cohesie altijd een impliciet 
principe is geweest van het cohesiebeleid, 
sinds de conceptie van dit beleid, en dat het 
centraal staat bij de ontwikkeling ervan; 
overwegende dat het Groenboek over 
territoriale cohesie erin geslaagd zijn dit 
concept zichtbaarder en explicieter te 

                                               
1 PB C 227 E van 21.9.2006, blz. 509.
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concept zichtbaarder en explicieter te 
maken,

maken,

Or. el

Amendement 7
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat territoriale cohesie 
als doelstelling een aanvulling vormt op 
economische en sociale cohesie, en dat de 
drie soorten cohesie elkaar moeten 
versterken, hetgeen inhoudt dat bij alle 
communautaire beleidsmaatregelen die 
territoriale gevolgen hebben, in het 
bijzonder het regionale beleid, rekening 
moet worden gehouden met territoriale 
cohesie;

Or. es

Amendement 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het Franse 
Voorzitterschap van de Raad tijdens de 
informele ministerraad van 26 oktober 
2008 in Marseilles een voorstel heeft 
gedaan voor een definitie van territoriale 
cohesie;

Or. de

Amendement 9
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat het cohesiebeleid 
van de EU nog steeds een van de 
belangrijkste pijlers van het Europese 
integratieproces vormt en een actieve rol 
speelt bij het terugdringen van 
ongelijkheden en 
ontwikkelingsachterstanden;

Or. es

Amendement 10
Ambroise Guellec

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het cohesiebeleid er 
reeds in geslaagd is belangrijke synergieën 
met andere beleidsterreinen van de EU te 
creëren met als doel het effect in de 
praktijk en voor de Europese burgers te 
vergroten, en dat synergieën tussen het 
cohesiebeleid en onderzoek en innovatie of 
de Lissabon-strategie geslaagde projecten 
zijn die tastbare positieve resultaten hebben 
opgeleverd;

C. overwegende dat het cohesiebeleid er 
reeds in geslaagd is belangrijke synergieën 
met andere beleidsterreinen van de EU te 
creëren met als doel het effect in de 
praktijk en voor de Europese burgers te 
vergroten, en dat synergieën tussen het 
cohesiebeleid en onderzoek en innovatie of 
de Lissabon-strategie tastbare positieve 
resultaten hebben opgeleverd die bevestigd 
en versterkt dienen te worden;

Or. fr

Amendement 11
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het cohesiebeleid er 
reeds in geslaagd is belangrijke synergieën 
met andere beleidsterreinen van de EU te 
creëren met als doel het effect in de 
praktijk en voor de Europese burgers te 
vergroten, en dat synergieën tussen het 
cohesiebeleid en onderzoek en innovatie of 

C. overwegende dat het cohesiebeleid er 
reeds in geslaagd is belangrijke synergieën
met andere beleidsterreinen van de EU te 
creëren met als doel het effect in de 
praktijk en voor de burgers van de Unie te 
vergroten, zoals synergieën tussen het 
cohesiebeleid en onderzoek en innovatie of 
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de Lissabon-strategie geslaagde projecten 
zijn die tastbare positieve resultaten hebben 
opgeleverd;

de Lissabon-strategie, of synergieën op 
grensoverschrijdend niveau, die geslaagde 
projecten zijn die tastbare positieve 
resultaten hebben opgeleverd;

Or. en

Amendement 12
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het cohesiebeleid er 
reeds in geslaagd is belangrijke 
synergieën met andere beleidsterreinen van 
de EU te creëren met als doel het effect in 
de praktijk en voor de Europese burgeres
te vergroten, en dat synergieën tussen het 
cohesiebeleid en onderzoek en innovatie of 
de Lissabon-strategie geslaagde projecten 
zijn die tastbare positieve resultaten hebben 
opgeleverd;

C. overwegende dat het cohesiebeleid 
reeds met succes belangrijke synergieën
met andere beleidsterreinen van de EU 
heeft gecreëerd met als doel het effect in 
de praktijk en voor de Europese burgers te 
vergroten, en dat synergieën tussen het 
cohesiebeleid en onderzoek en innovatie of 
de Lissabon-strategie geslaagde projecten 
zijn die tastbare positieve resultaten hebben 
opgeleverd;

Or. cs

Amendement 13
Nikolaos Vakalis

Ontwerpresolutie
Recital C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het cohesiebeleid er 
reeds in geslaagd is belangrijke synergieën 
met andere beleidsterreinen van de EU te 
creëren met als doel het effect in de 
praktijk en voor de Europese burgeres te 
vergroten, en dat synergieën tussen het 
cohesiebeleid en onderzoek en innovatie of 
de Lissabon-strategie geslaagde projecten 
zijn die tastbare positieve resultaten hebben 
opgeleverd,

C. overwegende dat het cohesiebeleid er
reeds in geslaagd is een aantal belangrijke 
synergieën met andere beleidsterreinen van 
de EU te creëren met als doel het effect in 
de praktijk en voor de Europese burgeres te 
vergroten, en dat synergieën tussen het 
cohesiebeleid en onderzoek en innovatie of 
de Lissabon-strategie geslaagde projecten 
zijn die tastbare positieve resultaten hebben 
opgeleverd,

Or. el
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Amendement 14
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat nieuwe 
uitdagingen van het cohesiebeleid die 
belangrijke territoriale gevolgen hebben, 
zoals demografische veranderingen, 
verstedelijking, segregatie, 
migratiestromen en de ontvolking die hier 
het gevolg van is (en met name 
problematisch is voor plattelands- en 
perifere gebieden), de aanpassing aan 
globalisering, klimaatverandering, 
energielevering en het langzame herstel 
van de plattelandsgebieden, alleen 
kunnen worden aangepakt als men in de 
toekomst het enorme belang erkent van 
het beleid ter versterking van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang;

Or. es

Amendement 15
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
en de daarvoor uitgetrokken middelen 
dienen te worden aangewend voor de 
bevordering van de economische, sociale 
en territoriale ontwikkeling, en derhalve 
niet ondergeschikt moeten zijn aan de 
mededinging en de deregulering van de 
"Lissabon-strategie";

Or. pt
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Amendement 16
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de Göteborg-
strategie inzake duurzame ontwikkeling 
bijzonder geschikt is ter ondersteuning 
van de brug tussen economische 
efficiëntie, sociale cohesie en ecologisch 
evenwicht, 

Or. de

Amendement 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat – zoals 
aangetoond in het werkdocument van de 
Commissie met de titel "Regions 2020" –
de drie met elkaar verband houdende 
crises van de klimaatsverandering, 
demografische ontwikkeling en de 
financiële sector in combinatie met het 
risico op armoede en werkloosheid 
bijzonder belastend zijn voor de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, en dat de Commissie noch in 
haar vijfde voortgangsverslag noch in 
haar groenboek voldoende ingaat op deze 
op analyses gebaseerde resultaten, met 
name wat betreft de negatieve en 
langdurige gevolgen van de 
klimaatverandering op de Europese 
regio’s en de dringende noodzaak om het 
Europees structuurbeleid een andere 
richting te geven om de 
klimaatverandering tegen te houden;

Or. de
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Amendement 18
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat in de laatste 
verslagen over cohesie benadrukt wordt 
dat bepaalde territoriale ongelijkheden 
tussen en ook binnen verschillende 
Europese regio’s steeds groter worden en 
onder meer territoriale segregatie tot 
gevolg hebben, evenals gettovorming en 
een voortdurende achteruitgang van 
bepaalde, met name agrarische en 
verafgelegen, plattelandsgebieden, 
waardoor de Europese Unie territoriale 
samenhang nu meer dan ooit als een van 
haar doelstellingen moet beschouwen;

Or. es

Amendement 19
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat in de lidstaten en 
regio's die met een achterstand in hun 
sociaaleconomische ontwikkeling te 
kampen hebben, concurrentievermogen 
geen surrogaat mag zijn voor 
convergentie;

Or. pt

Amendement 20
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat in weerwil van 
de geboekte vooruitgang op het gebied 
van convergentie in de EU de absolute 
ongelijkheden nog steeds groot zijn, 
evenals de verschillen in welvaartsniveau 
tussen de lidstaten, waarbij enkele 
lidstaten al meerdere jaren een constante 
afwijkende ontwikkeling vertonen;

Or. pt

Amendement 21
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat een gebrek aan 
territoriale cohesie het functioneren van 
de Europese interne markt belemmert, 
waardoor de toegang van verschillende 
gebieden tot de in de Verdragen 
verankerde vrijheden wordt beperkt;

Or. es

Amendement 22
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
als een van de succesvolste 
communautaire beleidslijnen kan worden 
beschouwd en een symbool is voor het 
succes van de Europese integratie en 
samenwerking;

Or. en
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Amendement 23
Gerardo Galeote

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
een conditio sine qua non van de Unie is 
en tevens de meest zichtbare, tastbare en 
meetbare uiting van Europese solidariteit 
en gelijkheid;

Or. es

Amendement 24
Gerardo Galeote

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat dit beleid een van 
de belangrijkste instrumenten is om 
convergentie mogelijk te maken tussen 
regio’s die steeds meer van elkaar 
verschillen, en om een duurzame en 
harmonieuze ontwikkeling van die regio’s 
te waarborgen; 

Or. es

Amendement 25
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderschrijft de belangrijkste conclusies 
van de openbare raadpleging over de 
toekomst van het cohesiebeleid van de EU, 
zoals gepresenteerd in het Vijfde 
voortgangsverslag over de economische en 
sociale cohesie; is ingenomen met de grote 
belangstelling die verschillende 

1. onderschrijft de belangrijkste conclusies 
van de openbare raadpleging over de 
toekomst van het cohesiebeleid van de EU, 
zoals gepresenteerd in het Vijfde 
voortgangsverslag over de economische en 
sociale cohesie; is ingenomen met de grote 
belangstelling die verschillende 
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belanghebbenden op het terrein van het 
regionaal beleid al voor deze discussie aan 
de dag hebben gelegd;

belanghebbenden op het terrein van het 
regionaal beleid, voornamelijk lokale en 
regionale overheden, al voor deze 
discussie aan de dag hebben gelegd;

Or. pl

Amendement 26
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt dat de Commissie geen 
analyse van het tot nu toe toegepaste 
structuurbeleid heeft verstrekt wat betreft 
de gevolgen ervan voor de concentratie-
en compensatieprocessen in bepaalde 
regio’s; roept de Commissie op in het 
volgende voortgangsverslag betreffende 
het cohesieverslag de vaststellingen uit 
haar werkdocument “Regions 2020” in de 
beschrijving van de economische, sociale 
en territoriale cohesie op te nemen en 
kritisch te analyseren wat het effect is van 
het Europees beleid, alsmede van 
verkeerd gekozen prioriteiten en het 
verkeerde gebruik van structuurfondsen;

Or. de

Amendement 27
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is het eens met diegenen die er in de 
openbare raadpleging op hebben gewezen 
dat het doel van cohesie alleen kan 
worden bereikt als het beleid op de 
benadeelde regio’s wordt toegespitst; stelt 
echter vast dat uit de analyses in het 
werkdocument “Regions 2020” blijkt dat 
nieuwe parameters moeten worden 
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vastgelegd om te bepalen of een regio 
benadeeld is; 

Or. de

Amendement 28
Gerardo Galeote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat deze standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 28 februari 
2008 het volgende inhouden: verwerping 
van elke poging om het cohesiebeleid op 
nationale leest te schoeien en het streven 
naar één uniform Gemeenschapsbeleid, dat 
ook gemeenschappelijke problemen als 
globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen, migratie, en 
energie-efficiency het hoofd moet kunnen 
bieden; de overtuiging dat dit beleid alle 
regio's van de EU moet bestrijken, door 
iedereen een toegevoegde waarde te 
bieden; de noodzaak om prioriteiten te 
stellen voor de uitgaven uit hoofde van het 
structuurbeleid en structurele 
maatregelen van de EU, en de 
bekrachtiging van de "earmarking"; 
alsmede de noodzaak van een synergie in 
het veld en van een geïntegreerde 
benadering tussen de verschillende 
sectorale beleidsmaatregelen, om zo een 
optimaal resultaat voor groei en 
ontwikkeling ter plaatse te bereiken;

3. houdt vast aan de standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 28 februari 
2008 die elke poging om het cohesiebeleid 
op nationale leest te schoeien verwerpt.
Vindt het in dit verband:
- noodzakelijk het streven naar één 
uniform Gemeenschapsbeleid niet alleen 
vast te houden, maar ook te versterken,
zodat dit beleid meer inhoudt dan 
investeringen in infrastructuur, door 
middel van het bevorderen van 
innovatieve maatregelen gericht op het 
creëren van werkgelegenheid, zoals 
overeengekomen in de Lissabonagenda, 
en het aanpakken van gemeenschappelijke 
problemen als globalisering, 
klimaatverandering, demografische 
veranderingen, migratie, of energiebeheer; 
- uit de overtuiging dat dit beleid alle 
regio's van de EU moet bestrijken, door 
voldoende toegevoegde waarde te bieden 
om de regio’s te helpen deze problemen 
het hoofd te bieden;
- benadrukt de noodzaak van een 
duidelijke definitie van de 
actieprioriteiten; acht het tevens 
noodzakelijk dat de toegewezen fondsen, 
in het kader van de beginselen van 
efficiëntie en gelijkheid, zo goed mogelijk 
worden gebruikt en, binnen dezelfde 
beleidsdoelstelling, bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen in 
de regio’s die voldoende zijn toegerust om 
de financiële steun te kunnen benutten;
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- is overtuigd van de noodzaak een 
geïntegreerde aanpak te gebruiken, 
teneinde synergieën te bewerkstelligen 
tussen de verschillende 
beleidsmaatregelen van de Unie en tussen 
de verschillende partijen die betrokken 
zijn bij het proces van besluitvorming en 
uitvoering; ziet dit als de enige manier om 
tot een duurzame en harmonieuze 
ontwikkeling van de verschillende 
Europese regio’s te komen. 

Or. es

Amendement 29
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat deze standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 21 februari 
2008 het volgende inhouden: verwerping 
van elke poging om het cohesiebeleid op 
nationale leest te schoeien en het streven 
naar één uniform Gemeenschapsbeleid, dat 
ook gemeenschappelijke problemen als 
globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen, migratie, en 
energie-efficiency het hoofd moet kunnen 
bieden; de overtuiging dat dit beleid alle 
regio's van de EU moet bestrijken, door 
iedereen een toegevoegde waarde te 
bieden; de noodzaak om prioriteiten te 
stellen voor de uitgaven uit hoofde van het 
structuurbeleid en structurele 
maatregelen van de EU, en de 
bekrachtiging van de "earmarking"; 
alsmede de noodzaak van een synergie in 
het veld en van een geïntegreerde 
benadering tussen de verschillende 
sectorale beleidsmaatregelen, om zo een 
optimaal resultaat voor groei en 
ontwikkeling ter plaatse te bereiken;

3. merkt op dat deze standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 21 februari 
2008 het volgende inhouden: verwerping 
van elke poging om het cohesiebeleid op 
nationale leest te schoeien en het streven 
naar één uniform Gemeenschapsbeleid, dat 
ook gemeenschappelijke problemen als 
globalisering en armoede, 
klimaatverandering, demografische 
veranderingen, migratie, en energie-
efficiency het hoofd moet kunnen bieden;

Or. de
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Amendement 30
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat deze standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 28 februari 
2008 het volgende inhouden: verwerping 
van elke poging om het cohesiebeleid op 
nationale leest te schoeien en het streven 
naar één uniform Gemeenschapsbeleid, dat 
ook gemeenschappelijke problemen als 
globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen, migratie, en 
energie-efficiency het hoofd moet kunnen 
bieden; de overtuiging dat dit beleid alle 
regio's van de EU moet bestrijken, door 
iedereen een toegevoegde waarde te 
bieden; de noodzaak om prioriteiten te 
stellen voor de uitgaven uit hoofde van het 
structuurbeleid en structurele maatregelen 
van de EU, en de bekrachtiging van de 
"earmarking"; alsmede de noodzaak van 
een synergie in het veld en van een 
geïntegreerde benadering tussen de 
verschillende sectorale beleidsmaatregelen, 
om zo een optimaal resultaat voor groei en 
ontwikkeling ter plaatse te bereiken;

3. merkt op dat deze standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 28 februari 
2008 het volgende inhouden: verwerping 
van elke poging tot renationalisatie van
het cohesiebeleid en het streven naar één 
uniform Gemeenschapsbeleid, dat ook 
gemeenschappelijke problemen als 
globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen, migratie, en 
energie-efficiency het hoofd moet kunnen 
bieden; de overtuiging dat dit beleid alle 
regio's van de EU moet bestrijken, door 
iedereen een toegevoegde waarde te 
bieden; de noodzaak om prioriteiten te 
stellen voor de uitgaven uit hoofde van het 
structuurbeleid en structurele maatregelen 
van de EU, en de bekrachtiging van de 
"earmarking"; alsmede de noodzaak van 
een synergie in het veld en van een 
geïntegreerde benadering tussen de 
verschillende sectorale beleidsmaatregelen, 
om zo een optimaal resultaat voor groei en 
ontwikkeling ter plaatse te bereiken;

Or. pl

Amendement 31
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat deze standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 28 februari 
2008 het volgende inhouden: verwerping 
van elke poging om het cohesiebeleid op 
nationale leest te schoeien en het streven 
naar één uniform Gemeenschapsbeleid, dat 
ook gemeenschappelijke problemen als 
globalisering, klimaatverandering, 

3. merkt op dat deze standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 28 februari 
2008 het volgende inhouden: verwerping 
van elke poging om het cohesiebeleid op 
nationale leest te schoeien en het streven 
naar één uniform Gemeenschapsbeleid, dat 
ook gemeenschappelijke problemen als 
globalisering, klimaatverandering, 
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demografische veranderingen, migratie, en
energie-efficiency het hoofd moet kunnen 
bieden; de overtuiging dat dit beleid alle 
regio's van de EU moet bestrijken, door 
iedereen een toegevoegde waarde te 
bieden; de noodzaak om prioriteiten te 
stellen voor de uitgaven uit hoofde van het 
structuurbeleid en structurele maatregelen 
van de EU, en de bekrachtiging van de 
"earmarking"; alsmede de noodzaak van 
een synergie in het veld en van een 
geïntegreerde benadering tussen de 
verschillende sectorale beleidsmaatregelen, 
om zo een optimaal resultaat voor groei en 
ontwikkeling ter plaatse te bereiken;

demografische veranderingen (vergrijzing 
en migratie) en energie het hoofd moet 
kunnen bieden; de overtuiging dat dit 
beleid alle regio's van de EU moet 
bestrijken, door iedereen een toegevoegde 
waarde te bieden; onderstreept de 
noodzaak om prioriteiten te stellen voor de 
uitgaven uit hoofde van het structuurbeleid 
en structurele maatregelen van de EU, en 
de bekrachtiging van de "earmarking"; 
alsmede de noodzaak van synergie en van 
een geïntegreerde benadering tussen de 
verschillende sectorale beleidsmaatregelen, 
om zo een optimaal resultaat voor groei en 
ontwikkeling ter plaatse te bereiken;

Or. en

Amendement 32
Ambroise Guellec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat deze standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 28 februari 
2008 het volgende inhouden: verwerping 
van elke poging om het cohesiebeleid op 
nationale leest te schoeien en het streven 
naar één uniform Gemeenschapsbeleid, dat 
ook gemeenschappelijke problemen als 
globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen, migratie, en 
energie-efficiency het hoofd moet kunnen 
bieden; de overtuiging dat dit beleid alle 
regio's van de EU moet bestrijken, door 
iedereen een toegevoegde waarde te 
bieden; de noodzaak om prioriteiten te 
stellen voor de uitgaven uit hoofde van het 
structuurbeleid en structurele maatregelen
van de EU, en de bekrachtiging van de 
"earmarking"; alsmede de noodzaak van 
een synergie in het veld en van een 
geïntegreerde benadering tussen de 
verschillende sectorale 
beleidsmaatregelen, om zo een optimaal 
resultaat voor groei en ontwikkeling ter 

3. merkt op dat deze standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 28 februari 
2008 het volgende inhouden: verwerping 
van elke poging om het cohesiebeleid op 
nationale leest te schoeien en het streven 
naar één uniform Gemeenschapsbeleid, dat 
ook gemeenschappelijke problemen als 
globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen, migratie, en 
energie-efficiency het hoofd moet kunnen 
bieden; de overtuiging dat dit beleid alle 
regio's van de EU moet bestrijken, door 
iedereen een toegevoegde waarde te 
bieden; de noodzaak om prioriteiten te 
stellen voor de uitgaven uit hoofde van het 
structuurbeleid en structurele maatregelen 
van de EU, en de bekrachtiging, onder 
voorbehoud, van de "earmarking";
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plaatse te bereiken;

Or. fr

Amendement 33
Nikolaos Vakalis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat deze standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 28 februari 
2008 het volgende inhouden: verwerping 
van elke poging om het cohesiebeleid op 
nationale leest te schoeien en het streven 
naar één uniform Gemeenschapsbeleid, dat 
ook gemeenschappelijke problemen als 
globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen, migratie, en 
energie-efficiency het hoofd moet kunnen 
bieden; de overtuiging dat dit beleid alle 
regio's van de EU moet bestrijken, door 
iedereen een toegevoegde waarde te 
bieden; de noodzaak om prioriteiten te 
stellen voor de uitgaven uit hoofde van het 
structuurbeleid en structurele maatregelen 
van de EU, en de bekrachtiging van de 
"earmarking"; alsmede de noodzaak van 
een synergie in het veld en van een 
geïntegreerde benadering tussen de 
verschillende sectorale beleidsmaatregelen, 
om zo een optimaal resultaat voor groei en 
ontwikkeling ter plaatse te bereiken;

3. merkt op dat deze standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 28 februari 
2008 het volgende inhouden: verwerping 
van elke poging om het cohesiebeleid op 
nationale leest te schoeien en het streven
naar één uniform en soepel 
Gemeenschapsbeleid, dat kan worden 
aangepast aan het meest geschikte 
interventieniveau en dat ook 
gemeenschappelijke problemen als 
globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen, migratie, en 
energie-efficiency het hoofd moet kunnen 
bieden; de overtuiging dat dit beleid alle 
regio's van de EU, met inbegrip van de 
regio’s met bijzondere geografische 
kenmerken en met bijzondere behoeften 
en mogelijkheden, moet bestrijken, door 
iedereen een toegevoegde waarde te 
bieden; de noodzaak om passende 
prioriteiten te stellen voor de uitgaven uit 
hoofde van het structuurbeleid en 
structurele maatregelen van de EU, en de 
bekrachtiging van de "earmarking"; 
alsmede de noodzaak van een synergie in 
het veld en van een geïntegreerde
benadering tussen de verschillende 
sectorale beleidsmaatregelen, om zo een 
optimaal resultaat voor groei en 
ontwikkeling ter plaatse te bereiken;

Or. el
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Amendement 34
Stavros Arnaoutakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat deze standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 28 februari 
2008 het volgende inhouden: verwerping 
van elke poging om het cohesiebeleid op 
nationale leest te schoeien en het streven 
naar één uniform Gemeenschapsbeleid, dat 
ook gemeenschappelijke problemen als 
globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen, migratie, en 
energie-efficiency het hoofd moet kunnen 
bieden; de overtuiging dat dit beleid alle 
regio's van de EU moet bestrijken, door 
iedereen een toegevoegde waarde te 
bieden; de noodzaak om prioriteiten te 
stellen voor de uitgaven uit hoofde van het 
structuurbeleid en structurele maatregelen 
van de EU, en de bekrachtiging van de 
"earmarking"; alsmede de noodzaak van 
een synergie in het veld en van een 
geïntegreerde benadering tussen de 
verschillende sectorale beleidsmaatregelen, 
om zo een optimaal resultaat voor groei en 
ontwikkeling ter plaatse te bereiken;

3. merkt op dat deze standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 28 februari 
2008 het volgende inhouden: verwerping 
van elke poging om het cohesiebeleid op 
nationale leest te schoeien en het streven 
naar één uniform, geïntegreerd en soepel 
Gemeenschapsbeleid, dat kan worden 
aangepast aan het betreffende 
interventieniveau en dat ook 
gemeenschappelijke problemen als 
globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen, migratie, en 
energie-efficiency het hoofd moet kunnen 
bieden; de overtuiging dat dit beleid alle 
regio's van de EU, met inbegrip van de 
regio’s met bijzondere geografische 
kenmerken, moet bestrijken, door iedereen 
een toegevoegde waarde te bieden; de 
noodzaak om prioriteiten te stellen voor de 
uitgaven uit hoofde van het structuurbeleid 
en structurele maatregelen van de EU, en 
de bekrachtiging van de "earmarking"; 
alsmede de noodzaak van een synergie in 
het veld en van een geïntegreerde 
benadering tussen de verschillende 
sectorale beleidsmaatregelen, om zo een 
optimaal resultaat voor groei en
ontwikkeling ter plaatse te bereiken;

Or. el

Amendement 35
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat deze standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 28 februari 
2008 het volgende inhouden: verwerping 

3. merkt op dat deze standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 28 februari 
2008 het volgende inhouden: verwerping 
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van elke poging om het cohesiebeleid op 
nationale leest te schoeien en het streven 
naar één uniform Gemeenschapsbeleid, dat 
ook gemeenschappelijke problemen als 
globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen, migratie, en
energie-efficiency het hoofd moet kunnen 
bieden; de overtuiging dat dit beleid alle 
regio's van de EU moet bestrijken, door 
iedereen een toegevoegde waarde te 
bieden; de noodzaak om prioriteiten te 
stellen voor de uitgaven uit hoofde van het 
structuurbeleid en structurele maatregelen 
van de EU, en de bekrachtiging van de 
"earmarking"; alsmede de noodzaak van 
een synergie in het veld en van een 
geïntegreerde benadering tussen de 
verschillende sectorale beleidsmaatregelen, 
om zo een optimaal resultaat voor groei en 
ontwikkeling ter plaatse te bereiken;

van elke poging om het cohesiebeleid op 
nationale leest te schoeien en het streven 
naar één uniform Gemeenschapsbeleid, dat 
ook gemeenschappelijke problemen als 
globalisering, armoede, 
klimaatverandering, demografische 
veranderingen, migratie, energie-efficiency 
en de door de recente economische crisis 
toegenomen economische en sociale 
ongelijkheden het hoofd moet kunnen 
bieden; de overtuiging dat dit beleid alle 
regio's van de EU moet bestrijken, door 
iedereen een toegevoegde waarde te 
bieden; de noodzaak om prioriteiten te 
stellen voor de uitgaven uit hoofde van het 
structuurbeleid en structurele maatregelen 
van de EU, en de bekrachtiging van de 
"earmarking"; alsmede de noodzaak van 
een synergie in het veld en van een 
geïntegreerde benadering tussen de 
verschillende sectorale beleidsmaatregelen, 
om zo een optimaal resultaat voor groei en 
ontwikkeling ter plaatse te bereiken;

Or. el

Amendement 36
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat deze standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 28 februari 
2008 het volgende inhouden: verwerping 
van elke poging om het cohesiebeleid op 
nationale leest te schoeien en het streven 
naar één uniform Gemeenschapsbeleid, dat 
ook gemeenschappelijke problemen als 
globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen, migratie, en 
energie-efficiency het hoofd moet kunnen 
bieden; de overtuiging dat dit beleid alle 
regio's van de EU moet bestrijken, door 
iedereen een toegevoegde waarde te 
bieden; de noodzaak om prioriteiten te 
stellen voor de uitgaven uit hoofde van het 

3. merkt op dat deze standpunten in 
bovengenoemde resolutie van 28 februari 
2008 het volgende inhouden: verwerping 
van elke poging om het cohesiebeleid op 
nationale leest te schoeien en het streven 
naar één uniform Gemeenschapsbeleid, dat 
ook gemeenschappelijke problemen als 
globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen, ontvolking,
migratie, en energie-efficiency het hoofd 
moet kunnen bieden; de overtuiging dat dit 
beleid alle regio's van de EU moet 
bestrijken, door iedereen een toegevoegde 
waarde te bieden; de noodzaak om 
prioriteiten te stellen voor de uitgaven uit 
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structuurbeleid en structurele maatregelen 
van de EU, en de bekrachtiging van de 
"earmarking"; alsmede de noodzaak van 
een synergie in het veld en van een 
geïntegreerde benadering tussen de 
verschillende sectorale beleidsmaatregelen, 
om zo een optimaal resultaat voor groei en 
ontwikkeling ter plaatse te bereiken;

hoofde van het structuurbeleid en 
structurele maatregelen van de EU, en de 
bekrachtiging van de "earmarking"; 
alsmede de noodzaak van een synergie in 
het veld en van een geïntegreerde 
benadering tussen de verschillende 
sectorale beleidsmaatregelen, om zo een 
optimaal resultaat voor groei en 
ontwikkeling ter plaatse te bereiken;

Or. es

Amendement 37
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie uit de bovengenoemde 
resolutie van 21 februari 2008 wat betreft 
een kritische evaluatie van de 
“earmarking”; wijst erop dat de 
“earmarking” alleen behouden kan 
worden als zij wordt gebruikt om de 
dringende uitdagingen van de 
klimaatverandering het hoofd te bieden en 
de synergieën met nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden in 
groene economische sectoren verstrekt; 

Or. de

Amendement 38
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. wijst nadrukkelijk de conclusie van 
de Commissie van de hand dat de steun 
aan de lageloonsector en de eenzijdige 
oriëntatie op industriële ontwikkeling in 
convergentieregio’s het verschil in 
ontwikkelingsgraad van regio’s zou 
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kunnen helpen te reduceren; wijst erop 
dat het onderscheid tussen winnende en 
verliezende regio’s zo in steen wordt 
gebeiteld, wat niet strookt met de 
beginselen van het cohesiebeleid; is van 
mening dat regio’s zelf de zwaartepunten 
van hun ontwikkeling moeten bepalen en 
de duurzame ontwikkeling vooral aan in 
de regio aanwezige competenties moeten 
koppelen;

Or. de

Amendement 39
Gerardo Galeote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat territoriale cohesie een 
centrale plaats inneemt in de ontwikkeling 
van het cohesiebeleid van de EU; ziet
derhalve een direct verband tussen het 
debat over het Groenboek over territoriale 
cohesie en de toekomstige hervorming van 
het regionaal beleid van de EU;

4. is van mening dat territoriale cohesie een 
centrale pijler is voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het 
cohesiebeleid van de EU; meent derhalve 
dat bij de toekomstige hervorming van het 
regionaal beleid van de EU de conclusies 
van het debat over het Groenboek over 
territoriale cohesie in aanmerking moeten 
worden genomen;

Or. es

Amendement 40
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat territoriale cohesie een 
centrale plaats inneemt in de ontwikkeling 
van het cohesiebeleid van de EU; ziet
derhalve een direct verband tussen het 
debat over het Groenboek over territoriale 
cohesie en de toekomstige hervorming van 
het regionaal beleid van de EU; 

4. is van mening dat territoriale cohesie een 
belangrijke aanvulling kan zijn op de 
ontwikkeling van het cohesiebeleid van de 
EU indien de tenuitvoerlegging ervan de 
toenemende verschillen in ontwikkeling 
binnen landen en regio's kan wegwerken; 
ziet derhalve een direct verband tussen het 
debat over het Groenboek over territoriale 
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cohesie en de toekomstige hervorming van 
het regionaal beleid van de EU;

Or. pl

Amendement 41
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat territoriale cohesie een 
centrale plaats inneemt in de ontwikkeling 
van het cohesiebeleid van de EU; ziet 
derhalve een direct verband tussen het 
debat over het Groenboek over territoriale 
cohesie en de toekomstige hervorming van 
het regionaal beleid van de EU;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. fr

Amendement 42
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat territoriale cohesie een 
centrale plaats inneemt in de ontwikkeling 
van het cohesiebeleid van de EU; ziet 
derhalve een direct verband tussen het 
debat over het Groenboek over territoriale 
cohesie en de toekomstige hervorming van 
het regionaal beleid van de EU;

4. is van mening dat territoriale cohesie 
een belangrijke rol speelt ter versterking 
van zowel economische als sociale cohesie 
en bijgevolg een centrale plaats inneemt in 
de ontwikkeling van het cohesiebeleid van 
de EU; ziet derhalve een direct verband 
tussen het debat over het Groenboek over 
territoriale cohesie en de toekomstige 
hervorming van het regionaal beleid van de 
EU;

Or. en
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Amendement 43
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. meent dat het hoofddoel van het 
structuurbeleid moet zijn de vermindering 
van de verschillen in ontwikkelingsniveau 
tussen de regio's, de bevordering van reële 
convergentie en het stimuleren van groei 
en werkgelegenheid, omdat het voor de 
minst ontwikkelde landen en regio's van 
de Europese Unie een instrument dient te 
zijn voor herverdeling en compensatie van 
de toegenomen kosten ten gevolge van de 
interne markt, de Economische en 
Monetaire Unie en de liberalisering van 
de internationale handel;

Or. pt

Amendement 44
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. onderstreept dat het cohesiebeleid 
niet moet worden beschouwd als louter 
een instrument om andere sectorale 
beleidsdoelen te bereiken; het is een 
communautaire beleidsvorm met grote 
toegevoegde waarde die zijn eigen reden 
van bestaan heeft, te weten cohesie;

Or. pt

Amendement 45
Gerardo Galeote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. onderstreept dat het toekomstige 
cohesiebeleid bevredigende antwoorden 
moet bieden voor de regio’s die 
momenteel als ‘overgangsregio’s’ worden 
beschouwd, zodat noch hun convergentie 
met andere EU-regio’s, noch hun 
concurrentievermogen gevaar lopen; 

Or. es

Amendement 46
Gerardo Galeote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. is van mening dat in toekomstige 
herzieningen van de verordeningen die 
bepalen hoe de Cohesiefondsen moeten 
worden toegepast, de nadruk moet worden 
gelegd op een vereenvoudiging van het 
toezicht, aangezien dat investeringen zou 
vergemakkelijken en aldus de financiële 
capaciteit van de Europese regio’s zou 
verbeteren;

Or. es

Amendement 47
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is zeer ingenomen met de goedkeuring 
door de Commissie van het Groenboek 
over territoriale cohesie, dat beantwoordt 
aan een oud verzoek van het Europees 
Parlement; steunt volledig het besluit 
verder te gaan met de analyse van 
"territoriale cohesie", dat lang op de 
voorgrond heeft gestaan van elk debat over 

5. steunt volledig het besluit verder te gaan 
met de analyse van "territoriale cohesie", 
dat lang op de voorgrond heeft gestaan van 
elk debat over regionaal beleid, ondanks 
het feit dat het Verdrag van Lissabon nog 
niet geratificeerd is;
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regionaal beleid, ondanks het feit dat het 
Verdrag van Lissabon nog niet
geratificeerd is; 

Or. pl

Amendement 48
Ambroise Guellec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is zeer ingenomen met de goedkeuring 
door de Commissie van het Groenboek 
over territoriale cohesie, dat beantwoordt 
aan een oud verzoek van het Europees 
Parlement; steunt volledig het besluit 
verder te gaan met de analyse van 
"territoriale cohesie", dat lang op de 
voorgrond heeft gestaan van elk debat over 
regionaal beleid, ondanks het feit dat het 
Verdrag van Lissabon nog niet 
geratificeerd is;

5. is ingenomen met de goedkeuring door 
de Commissie van het Groenboek over 
territoriale cohesie, dat beantwoordt aan 
een oud verzoek van het Europees 
Parlement; steunt volledig het besluit 
verder te gaan met de analyse van 
"territoriale cohesie", dat lang op de 
voorgrond heeft gestaan van elk debat over 
regionaal beleid, ondanks het feit dat het 
Verdrag van Lissabon nog niet 
geratificeerd is;

Or. fr

Amendement 49
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is zeer ingenomen met de goedkeuring 
door de Commissie van het Groenboek 
over territoriale cohesie, dat beantwoordt 
aan een oud verzoek van het Europees 
Parlement; steunt volledig het besluit 
verder te gaan met de analyse van 
"territoriale cohesie", dat lang op de 
voorgrond heeft gestaan van elk debat over 
regionaal beleid, ondanks het feit dat het 
Verdrag van Lissabon nog niet 
geratificeerd is;

5. is ingenomen met de goedkeuring door 
de Commissie van het Groenboek over 
territoriale cohesie, dat beantwoordt aan 
een oud verzoek van het Europees 
Parlement; steunt volledig het besluit 
verder te gaan met de analyse van 
"territoriale cohesie", dat lang op de 
voorgrond heeft gestaan van elk debat over 
regionaal beleid, ondanks het feit dat het 
Verdrag van Lissabon nog niet 
geratificeerd is;

Or. de
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Amendement 50
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het groenboek niet 
ambitieus genoeg is, in zoverre dat het
geen duidelijke definitie geeft van 
territoriale cohesie, en derhalve geen 
werkelijke bijdrage levert aan het begrip 
van dit nieuwe concept; betreurt het 
bovendien dat het groenboek niet uitlegt 
hoe territoriale cohesie wordt ingebed in 
het bestaande kader van het cohesiebeleid 
en operationeel gemaakt voor de volgende 
programmeringsperiode; 

6. is echter van mening dat het groenboek 
geen voorstel voor een definitie van 
territoriale cohesie bevat, en derhalve geen 
werkelijke bijdrage levert aan het begrip 
van dit nieuwe concept; betreurt het 
bovendien dat het groenboek niet uitlegt 
hoe territoriale cohesie wordt ingebed in 
het bestaande kader van het cohesiebeleid 
en operationeel gemaakt voor de volgende 
programmeringsperiode;

Or. pl

Amendement 51
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het groenboek niet 
ambitieus genoeg is, in zoverre dat het 
geen duidelijke definitie geeft van 
territoriale cohesie, en derhalve geen 
werkelijke bijdrage levert aan het begrip 
van dit nieuwe concept; betreurt het 
bovendien dat het groenboek niet uitlegt 
hoe territoriale cohesie wordt ingebed in 
het bestaande kader van het cohesiebeleid 
en operationeel gemaakt voor de volgende 
programmeringsperiode;

6. is van mening dat het groenboek niet 
ambitieus genoeg is, in zoverre dat het 
geen duidelijke definitie geeft van 
territoriale cohesie, en derhalve geen 
werkelijke bijdrage levert aan het begrip 
van dit nieuwe concept en dus evenmin 
aan de efficiënte toepassing ervan, op een 
dusdanige manier dat tastbare resultaten 
kunnen worden geboekt bij de 
vermindering van de economische en 
sociale ongelijkheden tussen de regio’s; 
betreurt het bovendien dat het groenboek 
niet uitlegt hoe territoriale cohesie wordt 
ingebed in het bestaande kader van het 
cohesiebeleid en operationeel gemaakt 
voor de volgende programmeringsperiode;

Or. el
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Amendement 52
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het groenboek niet 
ambitieus genoeg is, in zoverre dat het 
geen duidelijke definitie geeft van 
territoriale cohesie, en derhalve geen 
werkelijke bijdrage levert aan het begrip 
van dit nieuwe concept; betreurt het 
bovendien dat het groenboek niet uitlegt 
hoe territoriale cohesie wordt ingebed in 
het bestaande kader van het cohesiebeleid 
en operationeel gemaakt voor de volgende 
programmeringsperiode;

6. is van mening dat het groenboek niet 
ambitieus genoeg is, in zoverre dat het 
geen duidelijke definitie geeft van 
territoriale cohesie, en derhalve geen 
werkelijke bijdrage levert aan het begrip 
van dit nieuwe concept; betreurt het 
bovendien dat het groenboek niet uitlegt 
hoe territoriale cohesie wordt ingebed in 
het bestaande kader van het cohesiebeleid,
met welke methoden en operationele 
middelen het raamwerk van beginselen 
moet worden omgewerkt tot een onderdeel 
van de interventiemechanismen van het 
cohesiebeleid, zodat het cohesiebeleid in 
het veld kan worden geïmplementeerd en 
operationeel kan worden gemaakt voor de 
volgende programmeringsperiode;

Or. el

Amendement 53
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het groenboek niet 
ambitieus genoeg is, in zoverre dat het 
geen duidelijke definitie geeft van 
territoriale cohesie, en derhalve geen 
werkelijke bijdrage levert aan het begrip 
van dit nieuwe concept; betreurt het 
bovendien dat het groenboek niet uitlegt 
hoe territoriale cohesie wordt ingebed in 
het bestaande kader van het cohesiebeleid 
en operationeel gemaakt voor de volgende 
programmeringsperiode;

6. is van mening dat het groenboek niet 
ambitieus genoeg is, in zoverre dat het 
geen duidelijke definitie geeft van 
territoriale cohesie, en derhalve geen 
werkelijke bijdrage levert aan het begrip 
van dit nieuwe concept; betreurt het 
bovendien dat het groenboek niet uitlegt 
hoe territoriale cohesie wordt ingebed in 
het bestaande kader van het cohesiebeleid 
en operationeel gemaakt voor de volgende 
programmeringsperiode; roept de 
Commissie derhalve op om op deze 
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tekortkomingen te reageren en de nodige 
maatregelen te nemen om ze te verhelpen;

Or. en

Amendement 54
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het groenboek niet 
ambitieus genoeg is, in zoverre dat het 
geen duidelijke definitie geeft van 
territoriale cohesie, en derhalve geen 
werkelijke bijdrage levert aan het begrip 
van dit nieuwe concept; betreurt het 
bovendien dat het groenboek niet uitlegt 
hoe territoriale cohesie wordt ingebed in 
het bestaande kader van het cohesiebeleid 
en operationeel gemaakt voor de volgende 
programmeringsperiode;

6. is van mening dat het groenboek niet 
ambitieus genoeg is, in zoverre dat het 
geen duidelijke definitie en doelstelling
geeft van territoriale cohesie, en derhalve 
geen werkelijke bijdrage levert aan het 
begrip van dit nieuwe concept; betreurt het 
bovendien dat het groenboek niet uitlegt 
hoe territoriale cohesie wordt ingebed in 
het bestaande kader van het cohesiebeleid 
en operationeel gemaakt voor de volgende 
programmeringsperiode;

Or. de

Amendement 55
Jamila Madeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat in de Territoriale 
Agenda en het Handvest van Leipzig, met 
hun strategische en operationele visie op 
territoriale cohesie, gedane toezeggingen 
als het principe van polycentrisme en het 
nieuwe partnerschap tussen stad en 
platteland in het groenboek niet tot hun 
recht komen;

Or. pt
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Amendement 56
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat het concept 
territoriale cohesie ook interne cohesie 
van gebieden behelst die tot stand moet 
worden gebracht door het kapitaal en 
potentieel van het gebied en de banden 
met voorstedelijke en plattelandsgebieden 
te ondersteunen. 

Or. en

Amendement 57
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de analyse in het 
groenboek, waarin drie sleutelconcepten 
worden genoemd die centraal moeten staan 
bij de ontwikkeling van territoriale cohesie: 
concentratie, verbinding en samenwerking; 
meent dat deze concepten de oplossing 
kunnen bieden voor een aantal 
fundamentele obstakels die de 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie in 
de weg staan, zoals de negatieve effecten 
van de concentratie van economische 
activiteiten, de ongelijke toegang tot 
markten en diensten als gevolg van de 
afstand, en de scheidingen die voortkomen
uit de grenzen tussen de lidstaten maar ook 
tussen regio's;

7. stelt vast dat het groenboek een analyse 
bevat, waarin drie sleutelconcepten worden 
genoemd die centraal moeten staan bij de 
ontwikkeling van territoriale cohesie: 
concentratie, verbinding en samenwerking; 
meent dat deze concepten zouden kunnen 
bijdragen tot een oplossing voor een aantal 
fundamentele obstakels die de door de 
Unie in artikel 2 van het Verdrag 
nagestreefde evenwichtige en duurzame
ontwikkeling in de weg staan, zoals de 
negatieve effecten van de concentratie van 
economische activiteiten, de ongelijke 
toegang tot markten en diensten, en de 
scheidingen die voortkomen uit de grenzen 
tussen de lidstaten maar ook tussen regio's; 
merkt op dat het potentieel van een 
zelfstandige ontwikkeling van regio’s als 
bijdrage tot de cohesie in het groenboek 
onbelicht blijft; 

Or. de
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Amendement 58
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de analyse in het 
groenboek, waarin drie sleutelconcepten 
worden genoemd die centraal moeten staan 
bij de ontwikkeling van territoriale cohesie: 
concentratie, verbinding en samenwerking; 
meent dat deze concepten de oplossing 
kunnen bieden voor een aantal 
fundamentele obstakels die de 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie in 
de weg staan, zoals de negatieve effecten 
van de concentratie van economische 
activiteiten, de ongelijke toegang tot 
markten en diensten als gevolg van de 
afstand, en de scheidingen die voortkomen 
uit de grenzen tussen de lidstaten maar ook 
tussen regio's;

7. is ingenomen met de analyse in het 
groenboek, waarin drie sleutelconcepten 
worden genoemd die centraal moeten staan 
bij de ontwikkeling van territoriale cohesie: 
concentratie, verbinding en samenwerking; 
meent dat deze concepten de oplossing 
kunnen bieden voor een aantal 
fundamentele obstakels die de 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie in 
de weg staan, zoals de negatieve effecten 
van de concentratie van economische 
activiteiten, zij het uitsluitend in bepaalde 
centra en in de hoofdsteden van landen en 
regio's, de ongelijke toegang tot markten 
en diensten als gevolg van de afstand en de 
gebrekkige infrastructuur, en de 
scheidingen die voortkomen uit de grenzen 
tussen de lidstaten maar ook tussen regio's;

Or. pl

Amendement 59
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de analyse in het 
groenboek, waarin drie sleutelconcepten 
worden genoemd die centraal moeten staan 
bij de ontwikkeling van territoriale cohesie: 
concentratie, verbinding en samenwerking; 
meent dat deze concepten de oplossing 
kunnen bieden voor een aantal 
fundamentele obstakels die de 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie in 
de weg staan, zoals de negatieve effecten 
van de concentratie van economische 
activiteiten, de ongelijke toegang tot 
markten en diensten als gevolg van de 

7. is ingenomen met de analyse in het 
groenboek, waarin drie sleutelconcepten 
worden genoemd die centraal moeten staan 
bij de ontwikkeling van territoriale cohesie: 
concentratie, verbinding en samenwerking; 
meent dat deze concepten de oplossing 
kunnen bieden voor een aantal 
fundamentele obstakels die de 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie in 
de weg staan, zoals de negatieve effecten 
van de concentratie van economische 
activiteiten, de ongelijke toegang tot 
markten en diensten als gevolg van de 
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afstand, en de scheidingen die voortkomen 
uit de grenzen tussen de lidstaten maar ook 
tussen regio's;

afstand en/of de concentratie ervan, en de 
scheidingen die voortkomen uit de grenzen 
tussen de lidstaten maar ook tussen regio's;

Or. fr

Amendement 60
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat men niet mag vergeten 
dat een sterk verspreide bevolking in zeer 
kleine gemeenschappen (van minder dan 
500 inwoners) het netwerk van menselijke 
nederzettingen te zeer verzwakt, waardoor 
de economische en maatschappelijke 
functies die zorgen voor een duurzaam 
evenwicht tussen bevolking en gebied, 
zonder specifiek cohesiebeleid niet 
kunnen worden vervuld; is daarom van 
mening dat de bevolkingsdichtheid moet 
worden afgewogen tegen de capaciteit van 
de gewenste bewoningsstructuur, teneinde 
een evenwichtige territoriale ontwikkeling 
te waarborgen en problemen op het 
gebied van concurrentievermogen en 
duurzaamheid aan te pakken;

Or. es

Amendement 61
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de openbare 
raadpleging over territoriale cohesie, als 
gevraagd in het groenboek; is van mening 
dat het welslagen van een openbare 
raadpleging direct afhangt van een 
maximale deelname van de verschillende 
belanghebbenden en het maatschappelijk 

8. is ingenomen met de openbare 
raadpleging over territoriale cohesie, als 
gevraagd in het groenboek; is van mening 
dat het welslagen van een openbare 
raadpleging direct afhangt van een 
maximale deelname van de verschillende 
belanghebbenden en het maatschappelijk 
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middenveld; verzoekt de bevoegde 
nationale en lokale instanties zo spoedig 
mogelijk de relevante informatie te 
verspreiden, om betrokkenen bewust te 
maken van het belang van dit nieuwe 
concept;

middenveld; verzoekt de bevoegde 
nationale, regionale en lokale instanties zo 
spoedig mogelijk de relevante informatie te 
verspreiden, om betrokkenen bewust te 
maken van het belang van dit nieuwe 
concept;

Or. es

Amendement 62
Jamila Madeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de openbare 
raadpleging over territoriale cohesie, als 
gevraagd in het groenboek, is van mening 
dat het welslagen van een openbare 
raadpleging direct afhangt van een 
maximale deelname van de verschillende 
belanghebbenden en het maatschappelijk 
middenveld, verzoekt de bevoegde 
nationale en lokale instanties zo spoedig 
mogelijk de relevante informatie te 
verspreiden om betrokkenen bewust te 
maken van het belang van dit nieuwe 
concept;

8. is ingenomen met de openbare 
raadpleging over territoriale cohesie, als 
gevraagd in het groenboek, is van mening 
dat het welslagen van een openbare 
raadpleging direct afhangt van een 
maximale deelname van de verschillende 
belanghebbenden en het maatschappelijk 
middenveld, verzoekt de bevoegde 
nationale, regionale en lokale instanties zo 
spoedig mogelijk de relevante informatie te 
verspreiden om betrokkenen bewust te 
maken van het belang van dit nieuwe 
concept;

Or. pt

Amendement 63
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. beschouwt de coördinatie van alle 
sectorale communautaire 
beleidsmaatregelen met een groot 
territoriaal effect van centraal belang voor 
de ontwikkeling van territoriale cohesie; 
betreurt het daarom dat de desbetreffende 
analyse in het groenboek beperkt blijft tot 
een opsomming van deze communautaire 

9. beschouwt de coördinatie van alle 
sectorale communautaire 
beleidsmaatregelen met een groot 
territoriaal effect van centraal belang voor 
de ontwikkeling van territoriale cohesie en 
de versterking van economische en sociale 
cohesie; betreurt het daarom dat de 
desbetreffende analyse in het groenboek 
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beleidsterreinen zonder voorstellen te doen 
voor verbetering van onderlinge synergieën 
of zelfs maar methoden om de territoriale 
impact van deze beleidsvormen werkelijk 
te meten;

beperkt blijft tot een opsomming van deze 
communautaire beleidsterreinen zonder 
voorstellen te doen voor verbetering van 
onderlinge synergieën of zelfs maar 
methoden om de territoriale impact van 
deze beleidsvormen werkelijk te meten;

Or. en

Amendement 64
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stemt in met de benadering om geen 
verwijzingen naar mogelijke budgettaire 
of financiële implicaties van territoriale 
cohesie op te nemen in het groenboek en 
het openbaar debat; meent dat een 
dergelijke analyse prematuur zou zijn en 
dat eerst het concept duidelijk 
gedefinieerd moet worden en begrepen 
door alle betrokkenen; stelt voor dit soort 
overwegingen mee te nemen in het kader 
van de volgende Financiële 
vooruitzichten;

10. betreurt dat geen principiële uitspraak 
over de mogelijke budgettaire of financiële 
implicaties van territoriale cohesie in het 
groenboek en het openbaar debat werd 
opgenomen, want om de territoriale 
cohesie van de Unie te verzekeren en elke 
regio een kans op gelijkwaardige 
ontwikkeling te geven is enerzijds de 
bereidwilligheid van alle lidstaten om ook 
financieel bij te dragen en anderzijds een 
discussie over hoe de Europese 
structuurfondsen doeltreffend en 
duurzaam kunnen worden gebruikt, 
vereist; spoort de Commissie aan dit in 
haar witboek op te nemen;

Or. de

Amendement 65
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stemt in met de benadering om geen 
verwijzingen naar mogelijke budgettaire of 
financiële implicaties van territoriale 
cohesie op te nemen in het groenboek en 
het openbaar debat; meent dat een 
dergelijke analyse prematuur zou zijn en 

10. stemt in met de benadering om geen te 
precieze verwijzingen naar mogelijke 
budgettaire of financiële implicaties van 
territoriale cohesie op te nemen in het 
groenboek en het openbaar debat; meent 
dat er evenwel rekening mee moet worden 



AM\757960NL.doc 35/106 PE416.601v01-00

NL

dat eerst het concept duidelijk 
gedefinieerd moet worden en begrepen 
door alle betrokkenen; stelt voor dit soort 
overwegingen mee te nemen in het kader 
van de volgende Financiële 
vooruitzichten;

gehouden dat de resultaten van dit debat 
het uitgangspunt zullen vormen voor de 
financiële richtsnoeren van het 
toekomstige cohesiebeleid;

Or. pl

Amendement 66
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stemt in met de benadering om geen 
verwijzingen naar mogelijke budgettaire of 
financiële implicaties van territoriale 
cohesie op te nemen in het groenboek en 
het openbaar debat; meent dat een 
dergelijke analyse prematuur zou zijn en 
dat eerst het concept duidelijk gedefinieerd 
moet worden en begrepen door alle 
betrokkenen; stelt voor dit soort 
overwegingen mee te nemen in het kader 
van de volgende Financiële vooruitzichten;

10. stemt in met de benadering om geen 
verwijzingen naar mogelijke budgettaire of 
financiële implicaties van territoriale 
cohesie op te nemen in het groenboek en 
het openbaar debat; meent dat een 
dergelijke analyse prematuur zou zijn en 
dat eerst het concept duidelijk gedefinieerd 
moet worden en begrepen door alle 
betrokkenen; vraagt dat dit soort 
overwegingen in de volgende Financiële 
vooruitzichten worden opgenomen;

Or. fr

Amendement 67
Nikolaos Vakalis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stemt in met de benadering om geen 
verwijzingen naar mogelijke budgettaire of 
financiële implicaties van territoriale 
cohesie op te nemen in het groenboek en 
het openbaar debat; meent dat een 
dergelijke analyse prematuur zou zijn en 
dat eerst het concept duidelijk gedefinieerd 
moet worden en begrepen door alle 
betrokkenen; stelt voor dit soort 
overwegingen mee te nemen in het kader 

10. stemt in met de benadering om geen 
verwijzingen naar mogelijke budgettaire of 
financiële implicaties van territoriale 
cohesie op te nemen in het groenboek en 
het openbaar debat; meent dat een 
dergelijke analyse prematuur zou zijn en 
dat eerst het concept duidelijk gedefinieerd 
moet worden en begrepen door alle 
betrokkenen; is overigens van mening dat 
elke discussie daarover onverbrekelijk 
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van de volgende Financiële vooruitzichten; verbonden is met de algemene 
onderhandelingen over en planning van 
het toekomstig cohesiebeleid; stelt voor dit 
soort overwegingen mee te nemen in het 
kader van de volgende Financiële 
vooruitzichten; 

Or. el

Amendement 68
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) (voor titel "Analyse van het concept territoriale cohesie")

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat de bestaande 
communautaire financiële middelen voor 
het cohesiebeleid ontoereikend zijn als 
antwoord op de behoeften aan reële 
convergentie en op de regionale 
verschillen, hoge werkloosheidsniveaus, 
inkomensongelijkheid en armoede in de 
Europese Unie; herhaalt daarom de 
noodzaak de communautaire begroting te 
verhogen met als centraal en allerhoogste 
doel het bevorderen van de economische 
en sociale cohesie op het niveau van de 
Europese Unie;

Or. pt

Amendement 69
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw) (voor titel "Analyse van het concept territoriale cohesie")

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. meent dat een krachtig Europees 
regionaal beleid met adequate middelen 
een onmisbare voorwaarde is om de 
komende uitbreidingen het hoofd te 
bieden en sociale, economische en 
territoriale cohesie in een uitgebreide EU 
tot stand te brengen;
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Or. pt

Amendement 70
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw) (na titel "Analyse van het concept territoriale cohesie")

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. benadrukt dat de territoriale 
dimensie niet geplaatst mag worden 
tegenover het hoofddoel van het regionale 
beleid of dat mag verwateren, want dat 
blijft het bevorderen van de economische 
en sociale cohesie, dat wil zeggen het 
verminderen van de verschillen in 
ontwikkelingsniveau tussen de regio's en 
de achterstand van de meest benadeelde 
regio's; onderstreept dat tegenover de 
nieuwe doelstellingen en prioriteiten 
voldoende nieuwe communautaire 
financiële middelen moeten staan;

Or. pt

Amendement 71
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quinquies (nieuw) (na titel "Analyse van het concept territoriale cohesie")

Ontwerpresolutie Amendement

10 quinquies. benadrukt dat territoriale 
cohesie de centrale doelstellingen van het 
cohesiebeleid, vooral op economisch en 
sociaal vlak, niet zal verwateren of op het 
tweede plan zal zetten, maar juist zal 
bijdragen aan de versterking ervan door 
de convergentie van lidstaten en regio’s 
met een ontwikkelingsachterstand te 
bevorderen;

Or. pt
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Amendement 72
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 sexies (nieuw) (na titel "Analyse van het concept territoriale cohesie")

Ontwerpresolutie Amendement

10 sexies. onderstreept dat ruimtelijke 
ordening en beheer van het territorium 
onder de bevoegdheid van de lidstaten 
vallen;

Or. pt

Amendement 73
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderschrijft het uitgangspunt van het 
groenboek dat territoriale cohesie bedoeld 
is om de harmonieuze ontwikkeling te 
verzekeren van plaatsen met uiteenlopende 
kenmerken en bijzonderheden, en om de 
burger in staat te stellen de inherente 
kenmerken van deze gebieden het best tot 
hun recht te laten komen; benadrukt het feit 
dat territoriale cohesie een horizontaal 
concept is dat de ontwikkeling van de Unie 
als geheel onderbouwt, door diversiteit tot 
een troef te maken van alle regio's van de 
Unie; is ervan overtuigd dat territoriale 
cohesie het scenario van een asymmetrisch 
ontwikkelde Unie moet voorkomen;

11. onderschrijft het uitgangspunt van het 
groenboek dat territoriale cohesie bedoeld 
is om de harmonieuze ontwikkeling te 
verzekeren van plaatsen met uiteenlopende 
kenmerken en bijzonderheden, en om de 
burger in staat te stellen de inherente 
kenmerken van deze gebieden het best tot 
hun recht te laten komen; benadrukt het feit 
dat territoriale cohesie een horizontaal 
concept is dat de ontwikkeling van de Unie 
als geheel onderbouwt en betrekking heeft 
op het wegwerken van zowel ruimtelijke 
als sociaaleconomische verschillen in 
Europa, daarbij rekening houdend met de 
mogelijkheden van elke regio, die een 
hefboom moeten worden voor de 
ontwikkeling van met name de zwakste 
regio's; is ervan overtuigd dat territoriale 
cohesie het scenario van een toenemende 
kloof tussen en binnen EU-regio's moet 
voorkomen, waarbij het hele grondgebied 
van de Europese Unie als referentiepunt 
wordt genomen;

Or. pl
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Amendement 74
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderschrijft het uitgangspunt van het 
groenboek dat territoriale cohesie bedoeld 
is om de harmonieuze ontwikkeling te 
verzekeren van plaatsen met uiteenlopende 
kenmerken en bijzonderheden, en om de 
burger in staat te stellen de inherente 
kenmerken van deze gebieden het best tot 
hun recht te laten komen; benadrukt het 
feit dat territoriale cohesie een horizontaal 
concept is dat de ontwikkeling van de Unie 
als geheel onderbouwt, door diversiteit tot 
een troef te maken van alle regio's van de 
Unie; is ervan overtuigd dat territoriale 
cohesie het scenario van een asymmetrisch 
ontwikkelde Unie moet voorkomen;

11. onderschrijft het uitgangspunt van het 
groenboek dat territoriale cohesie bedoeld 
is om de evenwichtige en duurzame 
ontwikkeling te verzekeren van plaatsen 
met uiteenlopende kenmerken en 
bijzonderheden, alsmede de polycentrische 
ontwikkeling van de EU als geheel, en om 
de burgers het potentieel van deze 
gebieden volgens hun behoeften 
duurzaam te kunnen laten ontwikkelen; 
benadrukt het feit dat territoriale cohesie 
een horizontaal concept is dat de 
ontwikkeling van de Unie als geheel 
onderbouwt, door diversiteit tot een troef te 
maken van alle regio's van de Unie; is 
ervan overtuigd dat territoriale cohesie het 
scenario van een asymmetrisch 
ontwikkelde Unie moet voorkomen;

Or. de

Amendement 75
Ambroise Guellec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderschrijft het uitgangspunt van het 
groenboek dat territoriale cohesie bedoeld 
is om de harmonieuze ontwikkeling te 
verzekeren van plaatsen met uiteenlopende 
kenmerken en bijzonderheden, en om de 
burger in staat te stellen de inherente 
kenmerken van deze gebieden het best tot 
hun recht te laten komen; benadrukt het feit 
dat territoriale cohesie een horizontaal 
concept is dat de ontwikkeling van de Unie 
als geheel onderbouwt, door diversiteit tot
een troef te maken van alle regio's van de 
Unie; is ervan overtuigd dat territoriale 

11. onderschrijft het uitgangspunt van het 
groenboek dat territoriale cohesie bedoeld 
is om op basis van het beginsel van gelijke 
kansen de harmonieuze ontwikkeling te 
verzekeren van plaatsen met uiteenlopende 
kenmerken en bijzonderheden, en om de 
burger in staat te stellen de inherente 
kenmerken van deze gebieden het best tot 
hun recht te laten komen; benadrukt het feit 
dat territoriale cohesie een horizontaal 
concept is dat de ontwikkeling van de Unie 
als geheel onderbouwt, door diversiteit tot 
een troef te maken van alle regio's van de 
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cohesie het scenario van een asymmetrisch 
ontwikkelde Unie moet voorkomen;

Unie; is ervan overtuigd dat territoriale 
cohesie het scenario van een asymmetrisch 
ontwikkelde Unie moet voorkomen;

Or. fr

Amendement 76
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderschrijft het uitgangspunt van het 
groenboek dat territoriale cohesie bedoeld 
is om de harmonieuze ontwikkeling te 
verzekeren van plaatsen met uiteenlopende 
kenmerken en bijzonderheden, en om de 
burger in staat te stellen de inherente 
kenmerken van deze gebieden het best tot 
hun recht te laten komen; benadrukt het feit 
dat territoriale cohesie een horizontaal 
concept is dat de ontwikkeling van de Unie 
als geheel onderbouwt, door diversiteit tot 
een troef te maken van alle regio's van de 
Unie; is ervan overtuigd dat territoriale 
cohesie het scenario van een asymmetrisch 
ontwikkelde Unie moet voorkomen;

11. onderschrijft het uitgangspunt van het 
groenboek dat territoriale cohesie bedoeld 
is om de harmonieuze ontwikkeling te 
verzekeren van plaatsen met uiteenlopende 
kenmerken en bijzonderheden, waarvan de 
troeven geëxploiteerd moeten worden, en 
om de burger in staat te stellen de inherente 
kenmerken van deze gebieden het best tot 
hun recht te laten komen; benadrukt het feit 
dat territoriale cohesie een horizontaal 
concept is dat de ontwikkeling van de Unie 
als geheel onderbouwt, door diversiteit tot 
een troef te maken van alle regio's van de 
Unie; is ervan overtuigd dat territoriale 
cohesie het scenario van een asymmetrisch 
ontwikkelde Unie moet voorkomen;

Or. fr

Amendement 77
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderschrijft het uitgangspunt van het 
groenboek dat territoriale cohesie bedoeld 
is om de harmonieuze ontwikkeling te 
verzekeren van plaatsen met uiteenlopende 
kenmerken en bijzonderheden, en om de 
burger in staat te stellen de inherente 
kenmerken van deze gebieden het best tot 
hun recht te laten komen; benadrukt het feit 

11. onderschrijft het uitgangspunt van het 
groenboek dat territoriale cohesie bedoeld 
is om de harmonieuze ontwikkeling te 
verzekeren van plaatsen met uiteenlopende 
kenmerken en bijzonderheden, en om de 
burger in staat te stellen de inherente 
kenmerken van deze gebieden het best tot 
hun recht te laten komen; benadrukt het feit 
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dat territoriale cohesie een horizontaal 
concept is dat de ontwikkeling van de Unie 
als geheel onderbouwt, door diversiteit tot 
een troef te maken van alle regio's van de 
Unie; is ervan overtuigd dat territoriale 
cohesie het scenario van een asymmetrisch 
ontwikkelde Unie moet voorkomen;

dat territoriale cohesie een horizontaal 
concept is dat de ontwikkeling van de Unie 
als geheel onderbouwt, door diversiteit tot 
een troef te maken van alle regio's van de 
Unie; is ervan overtuigd dat territoriale 
cohesie het scenario van een asymmetrisch 
ontwikkelde Unie moet voorkomen; 
bevestigt dat de dimensie van territoriale 
cohesie zowel het land als de zee beslaat; 

Or. en

Amendement 78
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. meent dat de territoriale cohesie in 
drie dimensies moet worden gedefinieerd: 
- het opheffen van territoriaal 
onevenwicht door structurele 
ondersteuning en ontplooiing van het 
endogene ontwikkelingspotentieel van de 
regio,
- horizontale en verticale integratie van 
ruimtelijk relevante beleidslijnen,
- partnerschap van publieke, private en 
maatschappelijke actoren in hun 
ruimtelijke samenwerking; 

Or. de

Amendement 79
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt het belang van 
territoriale cohesie als politieke 
doelstelling die de Gemeenschap meer
mogelijkheden biedt om de solidariteit in 
de Europese Unie te versterken en 
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daadwerkelijk bij te dragen aan een 
duurzame ontwikkeling en aan de strijd 
tegen klimaatverandering, zonder het 
subsidiariteitsbeginsel en de verdeling van 
bevoegdheden tussen de verschillende 
bestuurslagen uit het oog te verliezen;

Or. es

Amendement 80
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. neemt nota van de door het Franse 
Voorzitterschap van de Raad voorgestelde 
definitie; bevestigt haar doelstelling: de 
burgers gelijkwaardige 
ontwikkelingskansen en levenskwaliteit, 
en de ondernemingen geschikte 
ontwikkelingsperspectieven bieden, die op 
specifieke territoriale bevoegdheden 
gebaseerd zijn; 

Or. de

Amendement 81
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. meent dat territoriale cohesie een 
afzonderlijk concept is dat moet zorgen 
voor een tastbare toegevoegde waarde aan 
de economische en sociale cohesie; 
benadrukt dat de drie samenstellende 
elementen van cohesie (economische, 
sociale en territoriale) elkaar moeten 
aanvullen en versterken, en tegelijk hun 
eigen afzonderlijke doel binnen één 
geïntegreerd concept moeten hebben;
meent daarom dat er geen hiërarchie 
tussen deze doelstellingen moet zijn;

12. meent dat territoriale cohesie een 
afzonderlijk concept is dat de duurzame 
ontwikkeling moet bevorderen van 
gebieden in de EU waar de economische, 
sociale en ecologische doelstellingen de 
pijlers van één geïntegreerd concept zijn, 
en dat er daarom geen hiërarchie of "trade 
off" tussen deze doelstellingen moet zijn; 
beklemtoont dat territoriale cohesie in het 
licht van het debat over de toekomst van 
het cohesiebeleid ook rekening moet 
houden met doelstellingen inzake 
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klimaatverandering en daarom 
ontwikkelingspatronen zonder koolstof en 
met een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen moet stimuleren op het 
grondgebied van de EU; 

Or. en

Amendement 82
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. meent dat territoriale cohesie een 
afzonderlijk concept is dat moet zorgen 
voor een tastbare toegevoegde waarde aan 
de economische en sociale cohesie; 
benadrukt dat de drie samenstellende 
elementen van cohesie (economische, 
sociale en territoriale) elkaar moeten 
aanvullen en versterken, en tegelijk hun 
eigen afzonderlijke doel binnen één 
geïntegreerd concept moeten hebben; 
meent daarom dat er geen hiërarchie tussen 
deze doelstellingen moet zijn;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. fr

Amendement 83
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. meent dat territoriale cohesie een 
afzonderlijk concept is dat moet zorgen 
voor een tastbare toegevoegde waarde aan 
de economische en sociale cohesie; 
benadrukt dat de drie samenstellende 
elementen van cohesie (economische, 
sociale en territoriale) elkaar moeten 
aanvullen en versterken, en tegelijk hun 
eigen afzonderlijke doel binnen één 
geïntegreerd concept moeten hebben; 

12. meent dat territoriale cohesie een 
concept is dat moet zorgen voor een 
tastbare toegevoegde waarde aan de 
economische en sociale cohesie en een 
antwoord moet bieden op de toegenomen 
problemen; benadrukt dat de drie 
samenstellende elementen van cohesie 
(economische, sociale en territoriale) 
elkaar moeten aanvullen en versterken, en 
tegelijk hun eigen afzonderlijke doel 
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meent daarom dat er geen hiërarchie tussen 
deze doelstellingen moet zijn;

binnen één geïntegreerd concept moeten 
hebben; meent daarom dat er geen 
hiërarchie tussen deze doelstellingen moet 
zijn;

Or. pl

Amendement 84
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. herinnert eraan dat het concept 
"territoriale cohesie" in de praktijk vaak 
wordt gehinderd door de opdeling in 
nationale, regionale en lokale overheden 
en wijst erop dat deze geografische en 
bestuurlijke grenzen niet 
noodzakelijkerwijs samenvallen met het 
passende interventiegebied; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten zich in de 
eerste plaats aan de behoeften van de 
burgers aan te passen, daarbij rekening 
houdend met de essentiële terreinen die 
relevant zijn voor het oplossen van 
problemen die centraal staan in het 
dagelijks leven van de burger, zoals de 
centra voor wonen en werken;

Or. fr

Amendement 85
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. bevestigt dat territoriale cohesie tot 
doel heeft burgers gelijke kansen te 
bieden op het gebied van de 
levenskwaliteit en -omstandigheden, en 
dat iedere communautaire regio daarom 
de ambitie moet hebben zijn burgers een 
gelijkwaardige – maar niet gelijke –
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toegang te bieden tot infrastructuren en 
diensten van algemeen en van algemeen 
economisch belang die nodig zijn voor 
een waardig leven dat overeenstemt met 
de levensstandaard van de 21e eeuw;

Or. es

Amendement 86
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. onderstreept dat het concept 
‘territoriale cohesie’ gebaseerd is op het 
beginsel van solidariteit, met name 
territoriale solidariteit, en de toepassing 
vereist van mechanismen die zorgen voor 
nivellering tussen de lidstaten, tussen de 
regio’s en binnen de regio’s;

Or. es

Amendement 87
Ambroise Guellec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. juicht de conclusies toe van het 
onderzoek van ESPON over toekomstige 
ontwikkelingsscenario's voor het Europees 
grondgebied tot 2030, dat concrete 
gegevens aanreikt ter ondersteuning van 
het openbare debat over de vorm van de 
EU en nationaal beleid, zodat de juiste 
instrumenten worden gecreëerd om 
polarisatie en ontvolking van EU-regio's 
te vermijden en optimale omstandigheden 
te ontwikkelen voor een goed bestaan van 
de burgers;

13. juicht de conclusies toe van het 
onderzoek van ESPON over toekomstige 
ontwikkelingsscenario's voor het Europees 
grondgebied tot 2030, dat concrete 
gegevens aanreikt ter ondersteuning van 
het openbare debat over de vorm van de 
EU en nationaal beleid, zodat de juiste 
instrumenten worden gecreëerd om het 
hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen 
die een sterke territoriale impact hebben, 
zoals demografische ontwikkeling, 
stedelijke concentratie, 
migratiebewegingen en 
klimaatverandering, en optimale 
omstandigheden te ontwikkelen voor een 
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goed bestaan van de burgers;

Or. fr

Amendement 88
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. juicht de conclusies toe van het 
onderzoek van ESPON over toekomstige 
ontwikkelingsscenario's voor het Europees 
grondgebied tot 2030, dat concrete 
gegevens aanreikt ter ondersteuning van 
het openbare debat over de vorm van de 
EU en nationaal beleid, zodat de juiste 
instrumenten worden gecreëerd om 
polarisatie en ontvolking van EU-regio's te 
vermijden en optimale omstandigheden te 
ontwikkelen voor een goed bestaan van de 
burgers;

13. juicht de conclusies toe van het 
onderzoek van ESPON over toekomstige 
ontwikkelingsscenario's voor het Europees 
grondgebied tot 2030, dat concrete 
gegevens aanreikt ter ondersteuning van 
het openbare debat over de vorm van de 
EU en nationaal beleid, zodat de juiste 
instrumenten worden gecreëerd om 
polarisatie en ontvolking van EU-regio's te 
vermijden en optimale omstandigheden te 
ontwikkelen voor een goed bestaan van de 
burgers; juicht tevens de publicatie van 
'Regions 2020 – an assessment of future 
challenges for EU regions' door de 
Commissie toe;

Or. en

Amendement 89
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat een van de belangrijkste 
doelstellingen van territoriale cohesie is 
ervoor te zorgen dat vooruitgang en groei 
in een specifiek gebied de gehele regio, en 
de gehele EU ten goede komen; meent in 
dit verband dat topcentra van expertise en 
clusters voor onderzoek en vernieuwing 
cruciale factoren zijn voor economisch 
succes, wetenschappelijke ontdekkingen, 
technologische innovatie en de 
werkgelegenheid, en dat meer interactie 

14. benadrukt dat een van de belangrijkste 
doelstellingen van territoriale cohesie is 
ervoor te zorgen dat de burgers en lokale 
economische actoren gelijkwaardige 
toegang tot diensten van algemeen belang 
en gelijkwaardige ontwikkelingskansen 
hebben, onafhankelijk van het gebied 
waarin zij wonen of gevestigd zijn (artikel 
16 van het Verdrag); dringt erop aan de 
kadervoorwaarden voor de 
verwezenlijking van deze taken aan de 
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en kennisoverdracht tussen deze centra en 
de omringende regio's moet worden 
gestimuleerd;

noden en de lokale actoren aan te passen 
en hun aanpassingsvermogen te 
verbeteren; roept de Commissie op na te 
gaan of de eenzijdige ondersteuning van 
zogenaamde clusters dan wel een breed 
opgezette ondersteuning van kleine en 
middelgrote ondernemingen van 
doorslaggevend belang is voor het 
economische succes van regio’s; 

Or. de

Amendement 90
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat een van de belangrijkste 
doelstellingen van territoriale cohesie is 
ervoor te zorgen dat vooruitgang en groei 
in een specifiek gebied de gehele regio, en 
de gehele EU ten goede komen; meent in 
dit verband dat topcentra van expertise en 
clusters voor onderzoek en vernieuwing 
cruciale factoren zijn voor economisch 
succes, wetenschappelijke ontdekkingen,
technologische innovatie en de 
werkgelegenheid, en dat meer interactie en 
kennisoverdracht tussen deze centra en de 
omringende regio's moet worden 
gestimuleerd;

14. benadrukt dat een van de belangrijkste 
doelstellingen van territoriale cohesie is 
ervoor te zorgen dat vooruitgang en groei 
in een specifiek gebied de gehele regio, en 
de gehele EU ten goede komen; acht het 
van vitaal belang om onderzoek en alle 
vormen van innovatie te versterken met 
het oog op economische ontwikkeling, 
wetenschappelijk onderzoek, 
technologische en niet-technologische 
innovatie en de werkgelegenheid;
benadrukt dat topcentra van expertise, 
clusters en alle initiatieven van overheden 
en bedrijfsorganisaties die tot doel hebben 
innovatie te bevorderen, ook door en in 
kleine en micro-ondernemingen, 
aangemoedigd moeten worden; dringt aan 
op een versterking van de interactie en 
kennisoverdracht tussen deze centra, 
universiteiten, representatieve 
bedrijfsorganisaties en ondernemingen, 
ook de allerkleinste bedrijven;

Or. fr
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Amendement 91
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat een van de belangrijkste 
doelstellingen van territoriale cohesie is 
ervoor te zorgen dat vooruitgang en groei 
in een specifiek gebied de gehele regio, en 
de gehele EU ten goede komen; meent in 
dit verband dat topcentra van expertise en 
clusters voor onderzoek en vernieuwing 
cruciale factoren zijn voor economisch 
succes, wetenschappelijke ontdekkingen, 
technologische innovatie en de 
werkgelegenheid, en dat meer interactie en 
kennisoverdracht tussen deze centra en de 
omringende regio's moet worden 
gestimuleerd;

14. benadrukt dat een van de belangrijkste 
doelstellingen van territoriale cohesie is 
ervoor te zorgen dat vooruitgang en groei 
in een specifiek gebied de gehele regio, en 
de gehele EU ten goede komen, zonder 
tegelijk tot een toename van de regionale 
verschillen te leiden; meent in dit verband 
dat onder andere topcentra van expertise 
en clusters voor onderzoek en vernieuwing 
cruciale factoren kunnen zijn voor 
economisch succes, wetenschappelijke 
ontdekkingen, technologische innovatie en 
de werkgelegenheid, indien ze min of meer 
gelijkmatig over de hele Europese Unie 
worden gelokaliseerd en tot meer interactie 
en kennisoverdracht tussen deze centra en 
de omringende regio's zullen bijdragen;

Or. pl

Amendement 92
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat een van de belangrijkste 
doelstellingen van territoriale cohesie is 
ervoor te zorgen dat vooruitgang en groei 
in een specifiek gebied de gehele regio, en 
de gehele EU ten goede komen; meent in 
dit verband dat topcentra van expertise en 
clusters voor onderzoek en vernieuwing 
cruciale factoren zijn voor economisch 
succes, wetenschappelijke ontdekkingen, 
technologische innovatie en de 
werkgelegenheid, en dat meer interactie en 
kennisoverdracht tussen deze centra en de 
omringende regio's moet worden 

14. benadrukt dat een van de belangrijkste 
doelstellingen van territoriale cohesie is 
ervoor te zorgen dat vooruitgang en groei 
in een specifiek gebied de gehele regio, en 
de gehele EU ten goede komen; meent in 
dit verband dat topcentra van expertise en 
clusters voor onderzoek en vernieuwing 
cruciale factoren zijn voor economisch 
succes, wetenschappelijke ontdekkingen, 
technologische innovatie en de 
werkgelegenheid, en dat meer interactie en 
kennisoverdracht tussen deze centra en de 
omringende regio's moet worden 
gestimuleerd; roept de Commissie op een 
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gestimuleerd; beoordeling van het effect van clusters en 
centra van uitmuntendheid op de 
omliggende gebieden voor te leggen;

Or. en

Amendement 93
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. brengt in herinnering hoe 
belangrijk de rol is van kleine en 
microbedrijven, met name ambachtelijke 
ondernemingen, voor economische, 
sociale en territoriale cohesie, vanwege 
hun belangrijke bijdrage aan groei en 
werkgelegenheid; verzoekt daarom om de 
tenuitvoerlegging van een actief beleid ter 
ondersteuning van alle soorten innovatie 
binnen die bedrijven en roept daarnaast 
de Commissie op mogelijkheden te 
scheppen voor onderlinge samenwerking 
tussen bedrijven, de publieke sector, 
scholen en universiteiten, teneinde 
regionale innovatiecentra op te richten, 
overeenkomstig de Lissabon-strategie;

Or. es

Amendement 94
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst op de essentiële bijdrage van de 
binnenmarkt aan de economische, sociale 
en territoriale cohesie; benadrukt het 
belang van openbare dienstverlening in 
verband met duurzame economische en 
sociale ontwikkeling, alsook de noodzaak 
van een sociaal en regionaal rechtvaardige 
toegang tot diensten van algemeen belang; 

15. wijst op de essentiële bijdrage van de 
binnenmarkt aan de economische, sociale 
en territoriale cohesie; benadrukt het 
belang van openbare dienstverlening in 
verband met duurzame economische en 
sociale ontwikkeling, alsook de noodzaak 
van een sociaal en regionaal rechtvaardige 
toegang tot diensten van algemeen belang; 
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is van mening dat in het licht van het 
subsidiariteitsbeginsel en het 
communautaire mededingingsrecht de 
verantwoordelijkheid voor het 
uitstippelen, organiseren, financieren en 
controleren van diensten van algemeen 
belang moet blijven liggen bij de 
nationale, regionale en lokale instanties; 
meent echter dat een discussie over 
eerlijke toegang voor de burgers tot 
diensten onderdeel moet vormen van het 
debat over territoriale cohesie;

benadrukt in dit verband dat niet alleen de 
geografische afstand belangrijk is, maar 
dat ook de beschikbaarheid en de 
toegankelijkheid van cruciaal belang zijn 
om een "eerlijke toegang" te garanderen; 
meent dat een discussie over eerlijke 
toegang voor de burgers tot diensten 
onderdeel moet vormen van het debat over 
territoriale cohesie;

Or. fr

Amendement 95
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst op de essentiële bijdrage van de 
binnenmarkt aan de economische, sociale 
en territoriale cohesie; benadrukt het 
belang van openbare dienstverlening in 
verband met duurzame economische en 
sociale ontwikkeling, alsook de noodzaak 
van een sociaal en regionaal rechtvaardige 
toegang tot diensten van algemeen belang; 
is van mening dat in het licht van het 
subsidiariteitsbeginsel en het 
communautaire mededingingsrecht de 
verantwoordelijkheid voor het uitstippelen, 
organiseren, financieren en controleren van 
diensten van algemeen belang moet blijven 
liggen bij de nationale, regionale en lokale 
instanties; meent echter dat een discussie 
over eerlijke toegang voor de burgers tot 
diensten onderdeel moet vormen van het 
debat over territoriale cohesie;

15. beklemtoont dat de liberalisering van 
de binnenmarkt ook negatieve 
bijwerkingen kan hebben op de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie; benadrukt het belang van 
openbare dienstverlening in verband met 
duurzame economische en sociale 
ontwikkeling, alsook de noodzaak van een 
sociaal en regionaal rechtvaardige toegang 
tot diensten van algemeen belang; is van 
mening dat in het licht van het 
subsidiariteitsbeginsel en het 
communautaire mededingingsrecht de 
verantwoordelijkheid voor het uitstippelen, 
organiseren, financieren en controleren van 
diensten van algemeen belang moet blijven 
liggen bij de nationale, regionale en lokale 
instanties; meent echter dat een discussie
over een gepaste norm die gelijkwaardige 
toegang voor de burgers tot diensten 
garandeert, onderdeel moet vormen van 
het debat over territoriale cohesie;

Or. de
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Amendement 96
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst op de essentiële bijdrage van de 
binnenmarkt aan de economische, sociale 
en territoriale cohesie; benadrukt het 
belang van openbare dienstverlening in 
verband met duurzame economische en 
sociale ontwikkeling, alsook de noodzaak 
van een sociaal een regionaal rechtvaardige 
toegang tot diensten van algemeen belang; 
is van mening dat in het licht van het 
subsidiariteitsbeginsel en het 
communautaire mededingingsrecht de 
verantwoordelijkheid voor het uitstippelen, 
organiseren, financieren en controleren van 
diensten van algemeen belang moet blijven 
liggen bij de nationale, regionale en lokale 
instanties; meent echter dat een discussie 
over eerlijke toegang voor de burgers tot 
diensten onderdeel moet vormen van het 
debat over territoriale cohesie;

15. wijst op de essentiële bijdrage van de 
binnenmarkt aan de economische, sociale 
en territoriale cohesie; benadrukt het 
belang van openbare dienstverlening in 
verband met duurzame economische en 
sociale ontwikkeling, alsook de noodzaak 
van een sociaal een regionaal rechtvaardige 
toegang tot diensten van algemeen belang, 
met name op het gebied van onderwijs en 
volksgezondheid; is van mening dat in het 
licht van het subsidiariteitsbeginsel en het 
communautaire mededingingsrecht de 
verantwoordelijkheid voor het uitstippelen, 
organiseren, financieren en controleren van 
diensten van algemeen belang moet blijven 
liggen bij de nationale, regionale en lokale 
instanties; meent echter dat een discussie 
over eerlijke toegang voor de burgers tot 
diensten onderdeel moet vormen van het 
debat over territoriale cohesie, evenals een 
verbetering van de grensoverschrijdende 
samenwerking op dit gebied en het belang 
van een duidelijke en efficiënte definitie 
van de mate van vrijheid van de lidstaten 
en de territoriale organen bij de 
uitvoering van hun openbare-
dienstverplichtingen (bieden van hulp, 
beheer van overheidsopdrachten, etc.);

Or. es

Amendement 97
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst op de essentiële bijdrage van de 
binnenmarkt aan de economische, sociale 
en territoriale cohesie; benadrukt het 

15. wijst op de essentiële bijdrage van de 
binnenmarkt aan de economische, sociale 
en territoriale cohesie, indien de werking 
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belang van openbare dienstverlening in 
verband met duurzame economische en 
sociale ontwikkeling, alsook de noodzaak 
van een sociaal een regionaal rechtvaardige 
toegang tot diensten van algemeen belang; 
is van mening dat in het licht van het 
subsidiariteitsbeginsel en het 
communautaire mededingingsrecht de 
verantwoordelijkheid voor het uitstippelen, 
organiseren, financieren en controleren van 
diensten van algemeen belang moet blijven 
liggen bij de nationale, regionale en lokale 
instanties; meent echter dat een discussie 
over eerlijke toegang voor de burgers tot 
diensten onderdeel moet vormen van het 
debat over territoriale cohesie;

ervan het belang dient van de Europese 
burger; benadrukt het belang van openbare 
dienstverlening in verband met duurzame 
economische en sociale ontwikkeling, 
alsook de noodzaak van een sociaal een 
regionaal rechtvaardige toegang tot 
diensten van algemeen belang; is van 
mening dat in het licht van het 
subsidiariteitsbeginsel en het 
communautaire mededingingsrecht de 
verantwoordelijkheid voor het uitstippelen, 
organiseren, financieren en controleren van 
diensten van algemeen belang moet blijven 
liggen bij de nationale, regionale en lokale 
instanties; meent echter dat een discussie 
over eerlijke toegang voor de burgers tot 
diensten onderdeel moet vormen van het 
debat over territoriale cohesie;

Or. el

Amendement 98
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt de fundamentele rol van 
KMO’s, micro-ondernemingen en 
ambachtelijke ondernemingen voor het 
concurrentievermogen en voor het 
scheppen van banen in regio's waar ze 
essentieel zijn voor het behoud van de 
economische en sociale cohesie en 
stabiliteit; acht het van wezenlijk belang 
dat het toekomstige beleid voor territoriale 
ontwikkeling tot doel heeft het 
concurrentievermogen van alle 
ondernemingen te versterken, met 
inbegrip van bedrijven die actief zijn op 
plaatselijke markten of in traditionele 
sectoren, en niet beperkt blijft tot de best 
presterende of snel groeiende 
ondernemingen; verzoekt de Commissie 
met klem ervoor te zorgen dat de 
organisaties die de verschillende 
categorieën KMO’s vertegenwoordigen 
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direct worden betrokken bij de 
werkzaamheden aangaande het opstellen 
en uitvoeren van het territoriaal beleid en 
roept de lidstaten en de regio's op 
hetzelfde te doen op hun niveau;

Or. fr

Amendement 99
Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. beklemtoont dat op alle vlakken 
het subsidiariteitsbeginsel op de 
territoriale cohesie van toepassing moet 
zijn omdat de regio’s het best geplaatst 
zijn om te beslissen hoe en waar de EU-
middelen moeten worden ingezet; 

Or. de

Amendement 100
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. herinnert er in deze context aan 
dat de lidstaten en de Commissie in de 
conclusies van de Raad 
Concurrentievermogen van 
1 december 2008 worden opgeroepen om 
"de effectieve tenuitvoerlegging van de 
Small Business Act voor Europa op alle 
relevante niveaus te waarborgen";

Or. fr
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Amendement 101
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grensgebieden 
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot 
toegankelijkheid, kwaliteit en efficiency; 
wijst het gezichtspunt af dat territoriale 
cohesie een beleid moet zijn dat specifiek 
gericht is op de aanpak van de problemen 
in die regio's; meent echter dat bijzondere 
aandacht moet worden gegeven aan de 
ontwikkeling van deze regio's om hun 
handicaps te compenseren en deze de 
mogelijkheid te geven effectief bij te 
dragen aan de harmonieuze ontwikkeling 
van de Unie als geheel;

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken; meent dat het 
gebruik van willekeurig gekozen 
geografische factoren zonder socio-
economische relevantie niet te rijmen valt 
met het eigenlijke doel van het 
cohesiebeleid en dat deze factoren op zich 
geen maatstaf voor de subsidiabiliteit van 
regio’s kunnen zijn;

Or. de

Amendement 102
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grensgebieden 
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot toegankelijkheid, 
kwaliteit en efficiency; wijst het 
gezichtspunt af dat territoriale cohesie een 
beleid moet zijn dat specifiek gericht is op 
de aanpak van de problemen in die regio's; 

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grensgebieden 
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot toegankelijkheid, 
kwaliteit en efficiency; wijst het 
gezichtspunt af dat territoriale cohesie een 
beleid moet zijn dat specifiek gericht is op 
de aanpak van de problemen in die regio's; 
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meent echter dat bijzondere aandacht moet 
worden gegeven aan de ontwikkeling van 
deze regio's om hun handicaps te 
compenseren en deze de mogelijkheid te 
geven effectief bij te dragen aan de 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie als 
geheel;

meent echter dat aandacht moet worden 
gegeven aan het wegwerken van de 
verschillen in levensstandaard in deze 
regio's voor wat betreft de toegang van de 
inwoners tot verschillende soorten 
diensten en dat meer nadruk moet worden 
gelegd op de bevordering van deze regio's 
en hun specifieke sterke kanten; is van 
mening dat dit niet alleen zal bijdragen tot 
de omzetting van het potentieel van deze 
regio's in voordelen en reële 
mogelijkheden, maar ook hun 
ontwikkeling zal stimuleren, wat voor de 
Unie als geheel van belang is;

Or. pl

Amendement 103
Emanuel Jardim Fernandes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio’s met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grensgebieden 
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot toegankelijkheid, 
kwaliteit en efficiency; wijst het 
gezichtspunt af dat territoriale cohesie een 
beleid moet zijn dat specifiek gericht is op 
de aanpak van de problemen in die regio's; 
meent echter dat bijzondere aandacht moet 
worden gegeven aan de ontwikkeling van 
deze regio’s om hun handicaps te 
compenseren en deze de mogelijkheid te 
geven effectief bij te dragen aan de 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie als 
geheel;

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio’s met specifieke 
geografische kenmerken door de 
beschrijving van drie speciale soorten 
regio’s: bergachtige regio's, insulaire 
regio's en dunbevolkte regio's, en andere 
regio's waarbij het kustregio’s en 
ultraperifere regio's met name noemt; 
meent dat deze laatstgenoemde regio's, 
om consequent te zijn, in het kader van de 
territoriale cohesie een zelfstandige plaats 
zouden moeten krijgen in de vorm van een 
nieuw type territorium: de vierde speciale 
soort regio's; merkt ook op dat 
grensgebieden specifieke uitdagingen aan 
het beleid stellen met betrekking tot 
toegankelijkheid, kwaliteit en efficiency; 
wijst het gezichtspunt af dat territoriale 
cohesie een beleid moet zijn dat specifiek 
gericht is op de aanpak van de problemen 
in die regio's; meent echter dat bijzondere 
aandacht moet worden gegeven aan de 
ontwikkeling van deze regio’s om hun 
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handicaps te compenseren en deze de 
mogelijkheid te geven effectief bij te 
dragen aan de harmonieuze ontwikkeling 
van de Unie als geheel;

Or. pt

Amendement 104
Margie Sudre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grensgebieden
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot toegankelijkheid, 
kwaliteit en efficiency; wijst het 
gezichtspunt af dat territoriale cohesie een 
beleid moet zijn dat specifiek gericht is op 
de aanpak van de problemen in die regio's; 
meent echter dat bijzondere aandacht moet 
worden gegeven aan de ontwikkeling van 
deze regio's om hun handicaps te 
compenseren en deze de mogelijkheid te 
geven effectief bij te dragen aan de 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie als 
geheel;

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grens-, kust-, 
perifere en ultraperifere gebieden
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot economische en 
sociale ontwikkeling, toegankelijkheid en 
concurrentievermogen; wijst het 
gezichtspunt af dat territoriale cohesie een 
beleid moet zijn dat specifiek gericht is op 
de aanpak van de problemen in die regio's; 
meent echter dat bijzondere aandacht moet 
worden gegeven aan de ontwikkeling van 
deze regio's om hun handicaps te 
compenseren en deze de mogelijkheid te 
geven effectief bij te dragen aan de 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie als 
geheel;

Or. fr

Amendement 105
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
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onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grensgebieden 
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot 
toegankelijkheid, kwaliteit en efficiency; 
wijst het gezichtspunt af dat territoriale 
cohesie een beleid moet zijn dat specifiek 
gericht is op de aanpak van de problemen 
in die regio's; meent echter dat bijzondere 
aandacht moet worden gegeven aan de 
ontwikkeling van deze regio's om hun 
handicaps te compenseren en deze de 
mogelijkheid te geven effectief bij te 
dragen aan de harmonieuze ontwikkeling 
van de Unie als geheel; 

onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grensgebieden 
met vergelijkbare uitdagingen kampen;
wijst het gezichtspunt af dat territoriale 
cohesie een beleid moet zijn dat specifiek 
gericht is op de aanpak van de problemen 
in die regio's; meent echter dat bijzondere 
aandacht moet worden gegeven aan de 
ontwikkeling van deze regio's om hun 
handicaps te compenseren en deze de 
mogelijkheid te geven effectief bij te 
dragen aan de harmonieuze ontwikkeling 
van de Unie als geheel; 

Or. en

Amendement 106
Ambroise Guellec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grensgebieden 
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot toegankelijkheid, 
kwaliteit en efficiency; wijst het 
gezichtspunt af dat territoriale cohesie een 
beleid moet zijn dat specifiek gericht is op 
de aanpak van de problemen in die regio's; 
meent echter dat bijzondere aandacht moet 
worden gegeven aan de ontwikkeling van 
deze regio's om hun handicaps te 
compenseren en deze de mogelijkheid te 
geven effectief bij te dragen aan de 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie als 
geheel;

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grensgebieden en 
perifere regio's specifieke uitdagingen aan 
het beleid stellen met betrekking tot 
toegankelijkheid, kwaliteit en efficiency; 
wijst het gezichtspunt af dat territoriale 
cohesie een beleid moet zijn dat specifiek 
gericht is op de aanpak van de problemen 
in die regio's; meent echter dat bijzondere 
aandacht moet worden gegeven aan de 
ontwikkeling van deze regio's om hun 
handicaps te compenseren en deze de 
mogelijkheid te geven effectief bij te 
dragen aan de harmonieuze ontwikkeling 
van de Unie als geheel;

Or. fr



PE416.601v01-00 58/106 AM\757960NL.doc

NL

Amendement 107
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio’s met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio’s, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio’s; merkt ook op dat grensgebieden 
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot toegankelijkheid, 
kwaliteit en efficiency; wijst het 
gezichtspunt af dat territoriale cohesie een 
beleid moet zijn dat specifiek gericht is op 
de aanpak van de problemen in die regio’s; 
meent echter dat bijzondere aandacht moet 
worden gegeven aan de ontwikkeling van 
deze regio's om hun handicaps te 
compenseren en deze de mogelijkheid te 
geven effectief bij te dragen aan de 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie als 
geheel;

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, de ultraperifere 
gebieden, afgelegen grenssteden, regio’s 
die te maken hebben met ontvolking en 
dunbevolkte regio’s; merkt ook op dat 
grensgebieden specifieke uitdagingen aan 
het beleid stellen met betrekking tot 
toegankelijkheid, kwaliteit en efficiency; 
wijst het gezichtspunt af dat territoriale 
cohesie een beleid moet zijn dat specifiek 
gericht is op de aanpak van de problemen 
in die regio’s; meent echter dat bijzondere 
aandacht moet worden gegeven aan de 
ontwikkeling van deze regio's om hun 
handicaps te compenseren en deze de 
mogelijkheid te geven effectief bij te 
dragen aan de harmonieuze ontwikkeling 
van de Unie als geheel;

Or. es

Amendement 108
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grensgebieden 
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot toegankelijkheid, 
kwaliteit en efficiency; wijst het 
gezichtspunt af dat territoriale cohesie een

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grensgebieden 
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot toegankelijkheid, 
kwaliteit en efficiency; is van mening dat
territoriale cohesie geen beleid mag zijn 
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beleid moet zijn dat specifiek gericht is op 
de aanpak van de problemen in die regio's; 
meent echter dat bijzondere aandacht moet 
worden gegeven aan de ontwikkeling van 
deze regio's om hun handicaps te 
compenseren en deze de mogelijkheid te 
geven effectief bij te dragen aan de 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie als 
geheel;

dat uitsluitend gericht is op die regio's, 
ofschoon de betekenis van territoriale 
cohesie via de aanpak van de problemen in 
die regio’s niet wordt onderschat; meent 
echter dat bijzondere aandacht moet 
worden gegeven aan de ontwikkeling van 
deze regio's om hun handicaps te 
compenseren en deze de mogelijkheid te 
geven effectief bij te dragen aan de 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie als 
geheel;

Or. el

Amendement 109
Sérgio Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio’s met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grensgebieden 
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot toegankelijkheid, 
kwaliteit en efficiency; wijst het 
gezichtspunt af dat territoriale cohesie een 
beleid moet zijn dat specifiek gericht is op 
de aanpak van de problemen in die regio's; 
meent echter dat bijzondere aandacht moet 
worden gegeven aan de ontwikkeling van 
deze regio’s om hun handicaps te 
compenseren en deze de mogelijkheid te 
geven effectief bij te dragen aan de 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie als 
geheel;

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio’s met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, de in artikel 299, 
lid 2 van het EG-Verdrag vastgelegde 
ultraperifere regio's en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grensgebieden 
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot toegankelijkheid, 
kwaliteit en efficiency; wijst het 
gezichtspunt af dat territoriale cohesie een 
beleid moet zijn dat specifiek gericht is op 
de aanpak van de problemen in die regio's; 
meent echter dat bijzondere aandacht moet 
worden gegeven aan de ontwikkeling van 
deze regio’s om hun handicaps te 
compenseren en deze de mogelijkheid te 
geven effectief bij te dragen aan de
harmonieuze ontwikkeling van de Unie als 
geheel;

Or. pt
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Amendement 110
Elspeth Attwooll

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grensgebieden 
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot toegankelijkheid, 
kwaliteit en efficiency; wijst het 
gezichtspunt af dat territoriale cohesie een 
beleid moet zijn dat specifiek gericht is op 
de aanpak van de problemen in die regio's; 
meent echter dat bijzondere aandacht moet 
worden gegeven aan de ontwikkeling van 
deze regio's om hun handicaps te 
compenseren en deze de mogelijkheid te 
geven effectief bij te dragen aan de 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie als 
geheel;

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; denkt dat perifere ligging ook een 
van de specifieke kenmerken zou moeten 
zijn; merkt ook op dat grensgebieden 
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot toegankelijkheid, 
kwaliteit en efficiency; wijst het 
gezichtspunt af dat territoriale cohesie een 
beleid moet zijn dat specifiek gericht is op 
de aanpak van de problemen in die regio's; 
meent echter dat bijzondere aandacht moet 
worden gegeven aan de ontwikkeling van 
deze regio's om hun handicaps te 
compenseren en deze de mogelijkheid te 
geven effectief bij te dragen aan de 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie als 
geheel;

Or. en

Amendement 111
Stavros Arnaoutakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grensgebieden 
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot toegankelijkheid, 
kwaliteit en efficiency; wijst het 
gezichtspunt af dat territoriale cohesie een

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grensgebieden 
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot toegankelijkheid, 
kwaliteit en efficiency; is van mening dat 
territoriale cohesie geen beleid mag zijn 
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beleid moet zijn dat specifiek gericht is op 
de aanpak van de problemen in die
regio's; meent echter dat bijzondere 
aandacht moet worden gegeven aan de 
ontwikkeling van deze regio's om hun 
handicaps te compenseren en deze de 
mogelijkheid te geven effectief bij te 
dragen aan de harmonieuze ontwikkeling 
van de Unie als geheel;

dat uitsluitend gericht is op geografisch 
benadeelde regio’s; meent echter dat 
bijzondere aandacht moet worden gegeven 
aan de ontwikkeling van deze regio's om 
hun handicaps te compenseren en deze de 
mogelijkheid te geven effectief bij te 
dragen aan de harmonieuze ontwikkeling 
van de Unie als geheel;

Or. el

Amendement 112
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, en dunbevolkte 
regio's; merkt ook op dat grensgebieden 
specifieke uitdagingen aan het beleid 
stellen met betrekking tot toegankelijkheid, 
kwaliteit en efficiency; wijst het 
gezichtspunt af dat territoriale cohesie een 
beleid moet zijn dat specifiek gericht is op 
de aanpak van de problemen in die regio's; 
meent echter dat bijzondere aandacht moet 
worden gegeven aan de ontwikkeling van 
deze regio's om hun handicaps te 
compenseren en deze de mogelijkheid te 
geven effectief bij te dragen aan de 
harmonieuze ontwikkeling van de Unie als 
geheel;

16. merkt op dat het groenboek de 
bijzondere ontwikkelingsproblemen 
onderkent van regio's met specifieke 
geografische kenmerken, zoals bergachtige 
regio's, insulaire regio's, insulaire lidstaten 
en dunbevolkte regio's; merkt ook op dat 
grensgebieden specifieke uitdagingen aan 
het beleid stellen met betrekking tot 
toegankelijkheid, kwaliteit en efficiency; 
wijst het gezichtspunt af dat territoriale 
cohesie een beleid moet zijn dat specifiek 
gericht is op de aanpak van de problemen 
in die regio's; meent echter dat bijzondere 
aandacht moet worden gegeven aan de 
ontwikkeling van deze regio's om hun 
handicaps te compenseren en deze de 
mogelijkheid te geven effectief bij te 
dragen aan de harmonieuze ontwikkeling 
van de Unie als geheel;

Or. el

Amendement 113
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. beveelt aan dat door het nemen 
van specifieke maatregelen het 
cohesiebeleid van de EU, in zijn 
verschillende dimensies, afgestemd wordt 
op de ultraperifere regio's, zoals 
vastgelegd in artikel 299, lid 2 van het 
EG-Verdrag; verzoekt de Commissie 
voorstellen te doen voor permanente en 
flexibele beleidsmaatregelen met 
voldoende financiële onderbouwing, die 
toegesneden kunnen worden op de 
behoeften van elke ultraperifere regio en 
ertoe kunnen bijdragen de permanente 
handicaps voor hun ontwikkeling waar 
die regio's mee te kampen hebben het 
hoofd te bieden;

Or. pt

Amendement 114
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert aan het specifieke 
karakter van stedelijke gebieden en wijst 
op het feit dat de combinatie van een hoge 
bevolkingsdichtheid en een sterke 
concentratie van activiteiten in stedelijke 
gebieden negatieve gevolgen heeft voor de 
steden, zoals congestieproblemen, 
vervuiling, sociale uitsluiting en de 
vorming van enclaves van armoede, 
alsook dat deze factoren een impact 
hebben op de levenskwaliteit van de 
burgers in steden;

Or. fr
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Amendement 115
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. gelooft dat territoriale cohesie niet 
beperkt moet blijven tot de effecten van het 
communautair regionaal beleid op het 
Europees grondgebied, maar zich ook 
bezig moet houden met de territoriale 
dimensie van andere sectorale 
communautaire beleidsmaatregelen die 
een sterke territoriale impact hebben; 
onderstreept in de context van territoriale 
cohesie het belang van verbeterde 
synergieën tussen de verschillende 
communautaire beleidsterreinen, voor een 
gecoördineerd en maximaal territoriaal 
effect hiervan ter plaatse; merkt echter op 
dat alle communautaire beleidsterreinen 
hun autonomie zullen blijven houden en 
dat dit proces niet betekent dat een beleid 
ondergeschikt aan een ander beleid wordt;

17. gelooft dat territoriale cohesie niet 
beperkt moet blijven tot de effecten van het 
communautair regionaal beleid op het 
Europees grondgebied, maar zich ook 
bezig moet houden met de territoriale 
dimensie van andere communautaire 
maatregelen; onderstreept in de context 
van territoriale cohesie het belang van 
verbeterde synergieën tussen de 
verschillende communautaire 
beleidsterreinen, voor een gecoördineerd 
en maximaal territoriaal effect hiervan ter 
plaatse; merkt echter op dat alle 
communautaire beleidsterreinen hun 
autonomie zullen blijven houden en dat dit 
proces niet betekent dat een beleid 
ondergeschikt aan een ander beleid wordt;

Or. pl

Amendement 116
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. meent dat het vaststellen van de 
prioriteiten van de afzonderlijke sectorale 
beleidsmaatregelen aan het begin van 
iedere programmeringsperiode 
voorafgegaan moet worden door een 
ruimtelijke analyse van het volledige 
grondgebied van de Europese Unie;

Or. pl
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Amendement 117
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verwacht dat uit de openbare 
raadpleging een duidelijke definitie van 
territoriale cohesie moet voortkomen, die 
de instemming van alle betrokkenen in het 
veld heeft en door hen gedeeld en 
begrepen wordt; is van mening dat deze 
definitie duidelijkheid en transparantie zal
geven en gericht moet zijn op de 
toegevoegde waarde die van territoriale 
cohesie wordt verwacht in het traditionele 
raamwerk van het cohesiebeleid;

18. verwacht dat uit de openbare 
raadpleging een duidelijke definitie van 
territoriale cohesie moet voortkomen, die 
de instemming van alle betrokkenen in het 
veld heeft; is van mening dat deze definitie 
duidelijkheid en transparantie moet geven 
en uiteindelijk moet leiden tot de instelling 
van een mechanisme om de toegenomen 
verschillen in ontwikkeling binnen landen 
en regio's tegen te gaan, onder meer door 
aan groeicentra de voorwaarde op te 
leggen om bij het aanvragen van EU-
financiering samen te werken met de hen 
omringende gebieden, zodat aan alle 
Europese burgers in iedere regio van de 
Gemeenschap gelijke kansen op het 
gebied van levenskwaliteit kunnen worden 
gegarandeerd;

Or. pl

Amendement 118
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verwacht dat uit de openbare 
raadpleging een duidelijke definitie van 
territoriale cohesie moet voortkomen, die 
de instemming van alle betrokkenen in het 
veld heeft en door hen gedeeld en begrepen 
wordt; is van mening dat deze definitie 
duidelijkheid en transparantie zal geven en 
gericht moet zijn op de toegevoegde 
waarde die van territoriale cohesie wordt 
verwacht in het traditionele raamwerk van 
het cohesiebeleid;

18. verwacht dat uit de openbare 
raadpleging een duidelijke en voldoende 
flexibele definitie van territoriale cohesie 
moet voortkomen, die de instemming van 
alle betrokkenen in het veld heeft, door hen 
gedeeld en begrepen wordt en alle 
specifieke kenmerken van gebieden van 
de EU bevat; is van mening dat deze 
definitie duidelijkheid en transparantie zal 
geven en gericht moet zijn op de 
toegevoegde waarde die van territoriale 
cohesie wordt verwacht in het traditionele 
raamwerk van het cohesiebeleid;
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Or. en

Amendement 119
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat een aantal 
elementen de kern van de toekomstige 
definitie van territoriale cohesie zou 
moeten zijn, waaronder de notie dat 
territoriale cohesie meer is dan 
economische en sociale cohesie alleen, en 
dat haar horizontale aard en 
geïntegreerde benadering regio- en 
grensoverschrijdend handelen 
aanmoedigt; meent dat territoriale cohesie 
tot doel heeft de harmonieuze 
ontwikkeling van geografische gebieden 
met verschillende eigenschappen en 
specifieke kenmerken te verzekeren door 
hun inherente kenmerken te bevorderen 
en beschermen en tot waardevolle 
eigenschappen voor hun ontwikkeling te 
maken; benadrukt dat een toekomstige 
definitie tevens duidelijk moet maken dat 
territoriale cohesie hoofdzakelijk gericht 
moet zijn op goed bestuur, waarbij de 
burgers van de Unie eerlijke kansen 
krijgen wat betreft levensomstandigheden 
en -kwaliteit; 

Or. en

Amendement 120
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat de volgende 
definitie het overwegen waard is: bij het 
bereiken van territoriale cohesie gaat het 
om het wegnemen van alle hindernissen 
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en beperkingen die ontwikkeling 
belemmeren en de mogelijkheden 
beperken om in een ruimtelijke context 
economische en sociale cohesie tot stand 
te brengen; onderstreept in dit verband de 
noodzaak om de vervoersinfrastructuur te 
verbeteren, betrekkingen tussen 
groeicentra en omringende regio's te 
ontwikkelen, samenwerkingsverbanden en 
interregionale en grensoverschrijdende 
partnerschappen in het leven te roepen, 
alsook wetenschappelijke netwerken en 
verbanden tussen onderzoek en 
ontwikkeling en de zakenwereld tot stand 
te brengen;

Or. pl

Amendement 121
Elspeth Attwooll

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is echter van mening dat zo een 
definitie de mogelijkheid moet bieden om 
te identificeren op welke manier 
gemeenschappen in de EU 
gemeenschappelijke kenmerken kunnen 
hebben en om te beoordelen hoe sectorale 
en andere beleidslijnen op maat van de 
specifieke kenmerken van hun situatie 
kunnen worden gesneden; vindt in deze 
context dat eigenlijk een beoordeling van 
de territoriale waardevolle eigenschappen 
van alle gebieden in de EU plaats zou 
moeten vinden; meent dat er 
gemeenschappelijke definities van nauw 
verwante concepten zoals, onder andere, 
"gebied", "stedelijk gebied", 
"plattelandsgebied", "bergstreken", 
"berggebieden" en "perifere gebieden" 
zouden moeten komen.

Or. en
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Amendement 122
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat het voor de 
verwezenlijking van de toegevoegde 
waarde die besloten ligt in de territoriale 
cohesie, onontbeerlijk is om de afwijkende 
kenmerken en de sterke en zwakke kanten 
van bepaalde gebieden precies te 
definiëren; de specifieke kenmerken 
kunnen bij de uitvoering van het 
cohesiebeleid van de Europese Unie 
fungeren als basis voor de werkverdeling;

Or. hu

Amendement 123
Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18a. beklemtoont dat de territoriale 
cohesie in het concept van het uniforme 
cohesiebeleid van de EU moet worden 
ingepast en dat niet tot een sectorale 
versplintering van het communautaire 
cohesiebeleid mag leiden.

Or. de

Amendement 124
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. is van oordeel dat de toegevoegde 
waarde van de territoriale dimensie in de 
eerste plaats gebaseerd moet zijn op 
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investeringen in mogelijkheden die een 
hefboom kunnen zijn voor de 
ontwikkeling van een ruimer gebied, 
zonder evenwel de meest benadeelde 
regio's aan hun lot over te laten;

Or. pl

Amendement 125
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. is van mening dat in de eerste 
plaats moet worden onderzocht hoe de 
momenteel beschikbare middelen ook 
kunnen worden aangewend voor de 
doelstellingen van territoriale cohesie;

Or. hu

Amendement 126
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. stelt voor dat, aangezien het 
geheel aan beleidsterreinen met 
betrekking tot de regio in kwestie zowel 
positieve als negatieve invloed op dat 
gebied kan uitoefenen, deze effecten per 
regio en opgesplitst in beleidsterreinen 
moeten worden geanalyseerd, zodat de 
elementen die door gebrek aan 
coördinatie de positieve effecten 
verzwakken, worden gefilterd;

Or. hu
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Amendement 127
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de Commissie met klem op 
aan een witboek te publiceren over 
territoriale cohesie, als vervolg op de 
afsluiting van de openbare raadpleging; 
meent dat een witboek een nuttig 
instrument is om het begrip territoriale 
cohesie te consolideren en concrete 
maatregelen en beleidsacties voor te 
stellen, die opgenomen moeten worden in 
het wetgevingspakket over de 
structuurfondsen voor de periode na 2013;

19. dringt er bij de Commissie met klem op 
aan een witboek te publiceren over 
territoriale cohesie, als vervolg op de 
afsluiting van de openbare raadpleging; 
meent dat een witboek een nuttig 
instrument is om het begrip territoriale 
cohesie en de toegevoegde waarde ervan 
voor het huidige cohesiebeleid duidelijk te
preciseren, en concrete maatregelen en 
beleidsacties voor te stellen, die bijdragen 
tot de oplossing van de toegenomen 
problemen en opgenomen moeten worden 
in het wetgevingspakket over de 
structuurfondsen voor de periode na 2013;

Or. pl

Amendement 128
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de Commissie met klem op 
aan een witboek te publiceren over 
territoriale cohesie, als vervolg op de 
afsluiting van de openbare raadpleging; 
meent dat een witboek een nuttig 
instrument is om het begrip territoriale 
cohesie te consolideren en concrete 
maatregelen en beleidsacties voor te 
stellen, die opgenomen moeten worden in 
het wetgevingspakket over de 
structuurfondsen voor de periode na 2013; 

19. dringt er bij de Commissie met klem op 
aan een witboek te publiceren over 
territoriale cohesie, als vervolg op de 
afsluiting van de openbare raadpleging; 
meent dat een witboek een nuttig 
instrument is om het begrip territoriale 
cohesie te consolideren en concrete 
maatregelen en beleidsacties voor te 
stellen, die opgenomen moeten worden in 
het wetgevingspakket over de 
structuurfondsen en het desbetreffende 
financiële kader voor de periode na 2013;

Or. en
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Amendement 129
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
een inventarisatie te maken van de 
bijdrage van de Lissabonstrategie en de 
strategie van Göteborg aan de territoriale 
cohesie, in het kader van het ‘earmarken’ 
(toewijzing van fondsen) van de 
structuurfondsen voor de periode 2007-
2013; 

Or. es

Amendement 130
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt het feit dat de 
convergentie tussen de verschillende 
landen een vergroting van de 
ongelijkheden tussen en binnen de regio’s 
kan verhullen; constateert bovendien dat 
die regionale en infraregionale 
ongelijkheden op verschillende terreinen 
zichtbaar zijn, zoals werkgelegenheid, 
productiviteit, inkomen, onderwijsniveau 
en innovatievermogen; benadrukt tevens 
het belang van territoriale samenwerking 
bij het oplossen van deze problemen;

Or. es

Amendement 131
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. stelt voor dat het nog altijd 
functionerende mechanisme van 
effectbeoordelingen van de Europese 
Commissie tevens moet worden uitgebreid 
naar het territoriale aspect;

Or. hu

Amendement 132
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. onderstreept dat regionaal 
concurrentievermogen in grote mate 
afhankelijk is van productiviteit, 
markttoegang en het opleidingsniveau 
van werknemers, die meer verschillen 
vertonen tussen en binnen de regio’s dan 
tussen de lidstaten; merkt voorts op dat 
institutionele factoren steeds belangrijker 
worden voor het concurrentievermogen; 
hierbij moeten we denken aan een injectie 
van sociaal kapitaal (in de vorm van een 
bedrijfscultuur) en algemene 
gedragsregels, die samenwerking, 
ondernemerschap en een efficiënte vorm 
van openbaar bestuur vergemakkelijken; 

Or. es

Amendement 133
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. wijst erop dat het, aangezien het
om een nieuw concept gaat, bij de 
samenwerking extra belangrijk dat er 
tussen de spelers in de verschillende 
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sectoren niet alleen horizontale maar ook 
verticale communicatie tot stand komt;

Or. hu

Amendement 134
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quater. stelt in dit verband vast dat 
bepaalde ontwikkelde regio’s en zelfs 
enkele minder ontwikkelde regio’s met 
diverse problemen kampen die enorme 
territoriale gevolgen hebben voor hun 
ontwikkelingspotentieel: verminderde 
economische groei, verlaging van de 
productiviteit en de werkgelegenheid, 
vergrijzing en ontvolking;

Or. es

Amendement 135
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt aan op een belangrijke 
versterking van de doelstelling 'Europese 
territoriale samenwerking' in de volgende 
programmeringsperiode; is overtuigd van 
de toegevoegde waarde van deze 
doelstelling, niet in het minst omdat de 
regionale en lokale instanties rechtstreeks 
bij de planning en uitvoering van de 
relevante grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale 
samenwerkingsprogramma's betrokken 
zijn; wijst in dit kader ook op het belang 
van de grensoverschrijdende dimensie en 
de relevante operationele programma's 
van het Europees nabuurschapsbeleid;

21. dringt aan op een belangrijke 
versterking van de doelstelling 'Europese 
territoriale samenwerking' in de volgende 
programmeringsperiode; is overtuigd van 
de toegevoegde waarde van deze 
doelstelling, niet in het minst omdat de 
regionale en lokale instanties rechtstreeks 
bij de planning en uitvoering van de 
relevante grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale 
samenwerkingsprogramma's betrokken 
zijn; wijst in dit kader en met het oog op 
de uitbreiding van de EU, ook op de 
noodzaak maatregelen op het gebied van 
territoriale samenwerking beter af te 
stemmen op de externe component van 
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grensoverschrijdende samenwerking, op 
de begunstigde landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid (ENB), de Russische 
Federatie en de landen die grenzen aan de 
ultraperifere regio’s; 

Or. es

Amendement 136
Elspeth Attwooll

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt aan op een belangrijke 
versterking van de doelstelling 'Europese 
territoriale samenwerking' in de volgende 
programmeringsperiode; is overtuigd van 
de toegevoegde waarde van deze 
doelstelling, niet in het minst omdat de 
regionale en lokale instanties rechtstreeks 
bij de planning en uitvoering van de 
relevante grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale 
samenwerkingsprogramma's betrokken 
zijn; wijst in dit kader ook op het belang 
van de grensoverschrijdende dimensie en 
de relevante operationele programma's van 
het Europees nabuurschapsbeleid; 

21. dringt aan op een belangrijke 
versterking van de doelstelling 'Europese 
territoriale samenwerking' in de volgende 
programmeringsperiode; is overtuigd van 
de toegevoegde waarde van deze 
doelstelling, niet in het minst omdat de 
regionale en lokale instanties rechtstreeks 
bij de planning en uitvoering van de 
relevante grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale 
samenwerkingsprogramma's betrokken 
zijn; wijst in dit kader ook op het belang 
van de grensoverschrijdende dimensie en 
de relevante operationele programma's van 
het Europees nabuurschapsbeleid; meent 
echter dat dit niet ten koste mag gaan van 
de directe steun die aan regio’s van de 
twee andere doelstellingen wordt 
verstrekt;

Or. en

Amendement 137
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt aan op een belangrijke 
versterking van de doelstelling 'Europese 
territoriale samenwerking' in de volgende 

21. dringt aan op een belangrijke 
versterking van de doelstelling 'Europese 
territoriale samenwerking' in de volgende 
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programmeringsperiode; is overtuigd van 
de toegevoegde waarde van deze 
doelstelling, niet in het minst omdat de 
regionale en lokale instanties rechtstreeks 
bij de planning en uitvoering van de 
relevante grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale 
samenwerkingsprogramma's betrokken 
zijn; wijst in dit kader ook op het belang 
van de grensoverschrijdende dimensie en 
de relevante operationele programma's van 
het Europees nabuurschapsbeleid;

programmeringsperiode; is overtuigd van 
de toegevoegde waarde van deze 
doelstelling, niet in het minst omdat de 
regionale en lokale instanties rechtstreeks 
bij de planning en uitvoering van de 
relevante grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale 
samenwerkingsprogramma's betrokken 
zijn; wijst in dit kader ook op het belang 
van de grensoverschrijdende dimensie en 
de relevante operationele programma's van 
het Europees nabuurschapsbeleid en de 
geïntegreerde ontwikkeling van 
zeebekkens; 

Or. en

Amendement 138
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat territoriale cohesie 
moet worden ontwikkeld als een 
horizontaal principe dat ten grondslag ligt 
aan alle communautaire beleidsterreinen en 
acties; gelooft dat de verdere uitwerking 
van het principe duurzame ontwikkeling en 
milieubescherming als voorbeeld moet 
dienen voor de manier waarop territoriale 
cohesie kan worden geïntegreerd in de 
toekomstige ontwikkeling van alle 
relevante communautaire beleidsvormen;

22. is van mening dat territoriale cohesie 
zich in horizontale zin moet ontwikkelen
en ten grondslag moet liggen aan alle 
communautaire beleidsterreinen en acties; 
gelooft dat de verdere uitwerking van het 
principe duurzame ontwikkeling en 
milieubescherming als voorbeeld moet 
dienen voor de manier waarop territoriale 
cohesie kan worden geïntegreerd in de 
toekomstige ontwikkeling van alle 
relevante communautaire beleidsvormen; 
in dit verband dient op de middellange en 
lange termijn bijzondere nadruk te 
worden gelegd op het verzekeren van 
ontwikkelingskansen voor elke territoriale 
eenheid en van mogelijkheden voor de 
burgers om toegang te krijgen tot 
fundamentele sociale, economische en 
culturele goederen; is echter van mening 
dat de territoriale cohesie niet door haar 
horizontale dimensie mag worden beperkt 
tot een algemeen en abstract raamwerk 
van waarden; verzoekt daarom de 
Commissie de territoriale cohesie te 
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voorzien van zowel de voor 
beleidsplanning en beleidsimplementatie 
benodigde instrumenten als de 
noodzakelijke regelgeving voor de 
uitvoering ervan;

Or. el

Amendement 139
Stavros Arnaoutakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat territoriale cohesie 
moet worden ontwikkeld als een 
horizontaal principe dat ten grondslag ligt 
aan alle communautaire beleidsterreinen en 
acties; gelooft dat de verdere uitwerking 
van het principe duurzame ontwikkeling en
milieubescherming als voorbeeld moet 
dienen voor de manier waarop territoriale 
cohesie kan worden geïntegreerd in de 
toekomstige ontwikkeling van alle 
relevante communautaire beleidsvormen;

22. is van mening dat territoriale cohesie 
moet worden ontwikkeld als een 
horizontaal principe dat ten grondslag ligt 
aan alle communautaire beleidsterreinen en 
acties; gelooft dat de verdere uitwerking 
van het principe duurzame ontwikkeling en 
milieubescherming als voorbeeld moet 
dienen voor de manier waarop territoriale 
cohesie kan worden geïntegreerd in de 
toekomstige ontwikkeling van alle 
relevante communautaire beleidsvormen; 
verzoekt de Commissie om onmiddellijk 
een interdiensten-overleg (inter-service 
consultation) op gang te brengen en tijdig 
en voortvarend alle initiatieven te 
ontplooien die noodzakelijk zijn om de 
onontbeerlijke coördinatie van de 
sectorale beleidsvormen voor maatregelen 
op elke ruimtelijke schaal haar beslag te 
doen vinden in wetgevingsvoorstellen;

Or. el

Amendement 140
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat territoriale cohesie 
moet worden ontwikkeld als een 

22. is van mening dat territoriale cohesie 
moet worden ontwikkeld als een 
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horizontaal principe dat ten grondslag ligt 
aan alle communautaire beleidsterreinen en 
acties; gelooft dat de verdere uitwerking 
van het principe duurzame ontwikkeling en 
milieubescherming als voorbeeld moet 
dienen voor de manier waarop territoriale 
cohesie kan worden geïntegreerd in de 
toekomstige ontwikkeling van alle 
relevante communautaire beleidsvormen;

horizontaal principe dat ten grondslag ligt 
aan alle communautaire beleidsterreinen en 
acties; gelooft dat de verdere uitwerking 
van het principe duurzame ontwikkeling en 
milieubescherming als voorbeeld moet 
dienen voor de manier waarop territoriale 
cohesie kan worden geïntegreerd in de 
toekomstige ontwikkeling van alle 
relevante communautaire beleidsvormen, 
aangezien het cohesieaspect op elk 
beleidsterrein moet voorkomen; 

Or. hu

Amendement 141
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. wijst erop dat klimaatverandering 
een grote impact zal hebben op territoriale 
cohesie, maar dat de gevolgen per regio 
zullen verschillen; natuurrampen als 
bosbranden, droogtes en overtredingen 
zullen vaker voorkomen en ernstiger zijn, 
en zullen in de diverse Europese regio’s 
verschillende oplossingen vereisen; is van 
oordeel dat het cohesiebeleid van de EU 
rekening moet houden met het klimaat, 
maar brengt in herinnering dat de 
mogelijkheden van het cohesiebeleid op 
dit vlak beperkt zijn; is van mening dat de 
bestrijding van klimaatverandering ook 
vanuit ander communautair beleid moet 
worden aangepakt;

Or. es

Amendement 142
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. wijst, aangezien het gebrek aan 
coördinatie tussen de beleidsgebieden de 
efficiëntie van de verwezenlijking van de 
doelstellingen aanzienlijk belemmert en 
dienovereenkomstig tot hogere kosten 
leidt, op het belang van de verwezenlijking 
van de in het kader van territoriale 
cohesie gestelde doelstellingen, zo 
mogelijk binnen de huidige 
administratieve en institutionele kaders en 
zonder de verdere toename van 
bureaucratische lasten, waarmee de 
kostenefficiëntie en de 
resultaatgerichtheid aanzienlijk zouden 
worden verbeterd;

Or. hu

Amendement 143
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat hoewel diverse 
gebieden in de EU een verschillende 
ontwikkelingsdynamiek hebben, zij 
allemaal geïntegreerde 
ontwikkelingsstrategieën nodig hebben 
voor meerdere ontwikkelingssectoren en 
dat betere integratie van verschillende 
communautaire en nationale 
financieringsbronnen, alsmede van 
andere beleidsmaatregelen derhalve 
onontbeerlijk is;

Or. en

Amendement 144
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. herinnert aan de noodzaak om bij 
iedere fase van de uitvoering en de 
beoordeling van het cohesiebeleid 
rekening te houden met het 
genderperspectief, gelijke kansen en de 
bijzondere behoeftes van gehandicapten;

Or. es

Amendement 145
Elspeth Attwooll

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken
voor een betere ontwikkeling en uitvoering 
van de beleidsmaatregelen in het veld, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP het enige criterium blijft om in 
aanmerking te komen voor financiële 
ondersteuning uit de structuurfondsen;

23. merkt op dat in de context van 
territoriale cohesie het BBP waarschijnlijk 
het criterium zal blijven om te bepalen of 
onder de convergentiedoelstelling 
vallende regio’s voor structurele 
financiering in aanmerking komen voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; merkt op dat voor de 
toewijzing van middelen in die regio’s 
aanvullende kwalitatieve indicatoren 
zouden moeten worden gebruikt; 
benadrukt de noodzaak om zulke 
indicatoren te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 146
Gerardo Galeote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
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kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP het enige criterium blijft om in 
aanmerking te komen voor financiële 
ondersteuning uit de structuurfondsen;

kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept zijn zorg over het 
feit dat de overduidelijke convergentie 
tussen de lidstaten dikwijls de steeds 
grotere verschillen tussen en binnen de 
verschillende regio’s verhult, en 
benadrukt daarom dat het noodzakelijk is 
de voordelen van het BBP als enige 
criterium om in aanmerking te komen voor 
financiële ondersteuning uit de 
structuurfondsen grondig te bestuderen;

Or. es

Amendement 147
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP het enige criterium blijft om in 
aanmerking te komen voor financiële
ondersteuning uit de structuurfondsen;

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken en zuinig wordt omgegaan met 
de natuurlijke hulpbronnen; onderstreept 
echter dat het BBP het belangrijkste 
criterium blijft voor de afbakening van de 
steungebieden; herhaalt zijn oproep na te 
gaan welke bijkomende criteria voor het 
beschrijven van de toestand van de regio’s 
verder moeten worden gebruikt;

Or. de

Amendement 148
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP het enige criterium blijft om in 
aanmerking te komen voor financiële 
ondersteuning uit de structuurfondsen

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende indicatoren 
uit te werken voor een betere ontwikkeling 
en uitvoering van de beleidsmaatregelen in 
het veld, waarbij rekening wordt gehouden 
met de verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP als criterium om in aanmerking te 
komen voor financiële ondersteuning uit de 
structuurfondsen niet volstaat en dient te 
worden aangevuld met indicatoren waarin 
economische, sociale en ruimtelijke 
gegevens zijn verwerkt; verzoekt derhalve 
de Commissie om onverwijld de 
noodzakelijke studies te verrichten en te 
onderzoeken hoe nieuwe geloofwaardige 
indicatoren kunnen worden vastgesteld en 
opgenomen in het stelsel voor beoordeling 
van regionale ongelijkheden; 

Or. el

Amendement 149
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP het enige criterium blijft om in 
aanmerking te komen voor financiële 
ondersteuning uit de structuurfondsen;

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP voor de regio's een belangrijk
criterium moet blijven om in aanmerking te 
komen voor financiële ondersteuning uit de 
structuurfondsen, hoewel dit criterium met 
nieuwe elementen dient te worden 
aangevuld; benadrukt in dit verband de 
noodzaak om nieuwe indicatoren te 
ontwikkelen, zoals sociale gegevens 
(werkloosheid), milieugegevens (CO2-



AM\757960NL.doc 81/106 PE416.601v01-00

NL

uitstoot), toegang tot diensten, toegang tot 
grote steden en belangrijke 
vervoersknooppunten, indicatoren met 
betrekking tot de informatiemaatschappij, 
polycentrisme, bevolkingsdichtheid, 
verschil in BBP in vergelijking met 
naburige gebieden, …;

Or. pl

Amendement 150
Ambroise Guellec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP het enige criterium blijft om in 
aanmerking te komen voor financiële 
ondersteuning uit de structuurfondsen;

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept dat deze 
aanvullende indicatoren aan het BBP 
moeten worden gekoppeld, maar dat dit in 
de toekomst niet het enige criterium mag 
blijven om in aanmerking te komen voor 
financiële ondersteuning uit de 
structuurfondsen;

Or. fr

Amendement 151
Emanuel Jardim Fernandes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23.wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
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verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP het enige criterium blijft om in 
aanmerking te komen voor financiële 
ondersteuning uit de structuurfondsen;

verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; merkt op dat het BBP het 
enige criterium is geweest om in 
aanmerking te komen voor financiële 
ondersteuning uit de structuurfondsen; 
meent echter dat hiervoor ook 
aanvullende kwalitatieve indicatoren 
zouden moeten worden gebruikt;

Or. pt

Amendement 152
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP het enige criterium blijft om in
aanmerking te komen voor financiële 
ondersteuning uit de structuurfondsen;

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP het enige criterium blijft om te 
bepalen welke regio's van doelstelling 1 
(convergentie) in aanmerking komen voor 
financiële ondersteuning; 

Or. en

Amendement 153
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
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kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP het enige criterium blijft om in 
aanmerking te komen voor financiële 
ondersteuning uit de structuurfondsen;

kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP het voornaamste criterium blijft om 
in aanmerking te komen voor financiële 
ondersteuning uit de structuurfondsen;

Or. pl

Amendement 154
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP het enige criterium blijft om in 
aanmerking te komen voor financiële 
ondersteuning uit de structuurfondsen

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren en criteria uit te 
werken voor een betere ontwikkeling en 
uitvoering van de beleidsmaatregelen in het 
veld, waarbij rekening wordt gehouden met 
de verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP het enige criterium blijft om in 
aanmerking te komen voor financiële 
ondersteuning uit de structuurfondsen; in 
deze criteria dient rekening te worden 
gehouden met het feit dat het totale BBP 
van een land niet in gelijke delen kan 
worden opgesplitst over alle burgers van 
het land; bijgevolg moet in de berekening 
van het reële BBP per hoofd van de 
bevolking van elk land of regio ook 
rekening worden gehouden met de 
koopkracht van de burgers uitgedrukt in 
KKP (koopkrachtpariteiten – purchasing 
power parity), waarvoor reeds gegevens 
worden verzameld door het Bureau voor 
de Statistiek van de Europese 
Gemeenschappen; de onderlinge 
vergelijking van de regio’s moet altijd 
geschieden aan de hand van de KKP, die 
de reële economie van de burgers 
weerspiegelen; herinnert eraan dat ook in 
het vijfde voortgangsverslag van de 
Commissie over de economische en 
sociale cohesie naar de KKP wordt 
verwezen;

Or. el
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Amendement 155
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP het enige criterium blijft om in 
aanmerking te komen voor financiële 
ondersteuning uit de structuurfondsen;

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; herinnert er in dit verband 
aan dat een database met kwantitatieve 
gegevens op het niveau van NUTS III of 
op een lager niveau ervoor kan zorgen dat 
er beter op de behoeften kan worden 
ingespeeld en dat zowel op infraregionaal 
als op wijkniveau oplossingen worden 
ontwikkeld die het mogelijk maken om 
rekening te houden met de verschillen in 
de steden; onderstreept echter dat het BBP 
het enige criterium blijft om in aanmerking 
te komen voor financiële ondersteuning uit 
de structuurfondsen;

Or. fr

Amendement 156
Stavros Arnaoutakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP het enige criterium blijft om in 

23. wijst op de noodzaak in de context van 
territoriale cohesie aanvullende 
kwalitatieve indicatoren uit te werken voor 
een betere ontwikkeling en uitvoering van 
de beleidsmaatregelen in het veld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende specifieke territoriale 
kenmerken; onderstreept echter dat het 
BBP als criterium om in aanmerking te 
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aanmerking te komen voor financiële 
ondersteuning uit de structuurfondsen

komen voor financiële ondersteuning uit de 
structuurfondsen niet volstaat en moet 
worden aangevuld met indicatoren waarin 
economische, sociale en ruimtelijke 
gegevens zijn verwerkt; verzoekt derhalve 
de Commissie om onmiddellijk de 
noodzakelijke studies te verrichten en te 
onderzoeken hoe nieuwe geloofwaardige 
indicatoren kunnen worden vastgesteld en 
opgenomen in het stelsel voor beoordeling 
van regionale ongelijkheden; 

Or. el

Amendement 157
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. benadrukt dat het belangrijk is te 
beschikken over passende instrumenten 
om bij het overheidsbeleid rekening te 
houden met territoriale verschillen, zoals 
het beschikbare inkomen per hoofd van 
de bevolking, om rekening te houden met 
de overschrijvingen (wat het 
BBP/inwoner niet doet), 
belastingcapaciteit, de toegankelijkheid 
van bepaalde diensten (vervoer, distributie 
van energie, gezondheidszorg en 
onderwijs) of zelfs het opstellen van 
kunstmatige ‘human development 
indexes’;

Or. es

Amendement 158
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. roept de Commissie op na te gaan 
in hoeverre door de afbakening van 



PE416.601v01-00 86/106 AM\757960NL.doc

NL

steungebieden op het niveau van NUTS 
III in de toekomst het probleem van de 
nivellering van de interne 
ontwikkelingsverschillen van NUTS II-
gebieden kan worden verholpen; 

Or. de

Amendement 159
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is van mening dat, aangezien een 
van de doelstellingen van het 
cohesiebeleid is dat de kwaliteit van leven 
van burgers in de Europese Unie overal 
op het grondgebied van de Unie van 
hetzelfde niveau moet zijn, de toepassing 
van indicatoren aan de hand waarvan het 
niveau van de kwaliteit van leven kan 
worden gemeten, onontbeerlijk is;

Or. hu

Amendement 160
Elspeth Attwooll, Samuli Pohjamo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. Merkt op dat in regio’s die op 
grond van de doelstellingen regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid voor ondersteuning in 
aanmerking komen, reeds andere 
indicatoren dan het BBP kunnen worden 
gebruikt, en benadrukt dat de classificatie 
van gebieden als berggebied, eiland, 
perifeer of dunbevolkt gebied een van de 
indicatoren moet zijn;

Or. en
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Amendement 161
Elspeth Attwooll

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. is verder van mening dat er 
redenen kunnen zijn om het NUTS-
niveau op basis waarvan wordt beoordeeld 
welke regio’s voor steun in aanmerking 
komen opnieuw te bekijken om de 
financiering doelgerichter in te zetten;

Or. en

Amendement 162
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van mening dat voor een betere 
coördinatie van de territoriale impact van 
sectorale communautaire 
beleidsmaatregelen, de effecten hiervan 
beter begrepen en gemeten moeten worden; 
dringt er daarom bij de Commissie op aan 
een territoriale effectbeoordeling van deze 
beleidsmaatregelen uit te voeren; verwacht 
dat de Commissie ook concrete methoden 
voorstelt voor het creëren van synergieën 
tussen deze territoriale en sectorale 
beleidsvormen;

24. is van mening dat voor een betere 
coördinatie van de territoriale impact van 
sectorale communautaire 
beleidsmaatregelen, de effecten hiervan 
beter begrepen en gemeten moeten worden; 
dringt er daarom bij de Commissie op aan 
een territoriale effectbeoordeling van deze 
beleidsmaatregelen uit te voeren; verwacht 
dat de Commissie ook concrete methoden 
voorstelt voor het creëren van synergieën 
tussen deze territoriale en sectorale 
beleidsvormen; onderstreept dat het 
Europees beleid en met name het 
cohesiebeleid een hervormingsproces van 
governance in gang heeft gezet: 
governance is van een vaak 
gecentraliseerd en verzuild (zowel 
geografisch als sectoraal) systeem 
uitgegroeid tot een systeem dat op 
meerdere niveaus in toenemende mate 
geïntegreerd is; herinnert er in deze 
context aan dat communautaire 
initiatieven, zoals URBAN I en II in 
stadswijken en LEADER in 
plattelandsgebieden, hebben aangetoond 
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dat dit systeem, dat zich onder meer 
kenmerkt door een geïntegreerde 
multisectorale, territoriale en opbouwende 
aanpak, succesvol is;

Or. fr

Amendement 163
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. roept alle Europese actoren, de 
overheden, de lidstaten en de burgers op 
een territoriale governance te 
formaliseren die verder gaat dan de 
traditionele bestuurlijke en juridische 
patronen en gericht is op de 
totstandbrenging van:
- samenwerking tussen de verschillende 
actoren die een antwoord trachten te 
bieden op eenzelfde behoefte van burgers-
gebruikers in een regio waar deze 
behoefte een feit is, en 
- een coherent en doeltreffend optreden, 
door gebruik te maken van erkende 
methoden, zoals projectmanagement, en 
van de talrijke bestaande wettelijke 
vormen van samenwerking;

Or. fr

Amendement 164
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt om prioriteit te geven aan 
beleidsmaatregelen die een echte 
polycentrische ontwikkeling van de 
gebieden bevorderen, teneinde de druk op 
de hoofdsteden te verlichten en de 
opkomst van secundaire kernen te 
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bevorderen; is in dit verband van oordeel 
dat hulp aan plattelandsgebieden niet mag 
worden vergeten, evenmin als de 
belangrijke rol van de in die gebieden 
gelegen kleine en middelgrote steden;

Or. es

Amendement 165
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. roept de Commissie op een voorstel 
te doen om een territoriale component in 
de strategische milieueffectrapportage in 
te voeren, om op gepaste wijze rekening te 
houden met de ruimtelijke gevolgen van 
programma's, plannen en projecten; 

Or. de

Amendement 166
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. herhaalt zijn verzoek aan de 
Commissie om een specifieke analyse uit 
te voeren van de impact en de 
doeltreffendheid van de structuurfondsen, 
alsook van de Europese 
beleidsmaatregelen ten voordele van 
kleine en middelgrote ondernemingen in 
de regio's en van de administratieve en 
financiële problemen waarmee zij worden 
geconfronteerd;

Or. fr
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Amendement 167
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. herhaalt zijn oude verzoek met 
betrekking tot de ontwikkeling van een 
omvattend EU-beleid voor regio's met 
specifieke geografische kenmerken, zodat 
deze de mogelijkheid krijgen problemen 
en uitdagingen waarmee zij worden 
geconfronteerd beter aan te pakken; 
gelooft dat de EU-strategie zich ook moet 
bezig houden met de aanpassing van 
communautair beleid aan de specifieke 
behoeften en sterke kanten van deze 
gebieden;

25. wijst erop dat de ruimtelijke 
samenwerking van gebieden met een 
gemeenschappelijk natuurlijke ruimte, 
zoals kustgebieden, gebieden langs een 
stroom en berggebieden, een doelgerichte 
en veelbelovende strategie voor de 
territoriale cohesie is die verder 
ontwikkeld en ondersteund moet worden, 
omdat zij de respectieve regio's de 
noodzakelijke economische en 
ecologische impulsen geeft; 

Or. de

Amendement 168
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. herhaalt zijn oude verzoek met 
betrekking tot de ontwikkeling van een 
omvattend EU-beleid voor regio's met 
specifieke geografische kenmerken, zodat 
deze de mogelijkheid krijgen problemen en 
uitdagingen waarmee zij worden 
geconfronteerd beter aan te pakken; gelooft 
dat de EU-strategie zich ook moet bezig 
houden met de aanpassing van 
communautair beleid aan de specifieke 
behoeften en sterke kanten van deze 
gebieden;

25. herhaalt zijn oude verzoek met 
betrekking tot de ontwikkeling van een 
omvattend EU-beleid voor regio's met 
specifieke geografische kenmerken, zodat 
deze de mogelijkheid krijgen problemen en 
uitdagingen waarmee zij worden 
geconfronteerd beter aan te pakken; gelooft 
dat de EU-strategie de territoriale 
dimensie van het cohesiebeleid moet 
benadrukken en zich moet bezig houden 
met de aanpassing van communautair 
beleid aan de specifieke behoeften en 
sterke kanten van deze gebieden;

Or. pl
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Amendement 169
Stavros Arnaoutakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. herhaalt zijn oude verzoek met 
betrekking tot de ontwikkeling van een 
omvattend EU-beleid voor regio's met 
specifieke geografische kenmerken, zodat 
deze de mogelijkheid krijgen problemen en 
uitdagingen waarmee zij worden 
geconfronteerd beter aan te pakken; gelooft 
dat de EU-strategie zich ook moet bezig 
houden met de aanpassing van 
communautair beleid aan de specifieke 
behoeften en sterke kanten van deze 
gebieden;

25. herhaalt zijn oude verzoek met 
betrekking tot de ontwikkeling van een 
omvattend EU-beleid voor regio's met 
specifieke geografische kenmerken, zodat 
deze de mogelijkheid krijgen problemen en 
uitdagingen waarmee zij worden 
geconfronteerd beter aan te pakken; gelooft 
dat de EU-strategie zich ook moet bezig 
houden met de aanpassing van 
communautair beleid aan de specifieke 
behoeften en sterke kanten van deze 
gebieden; onderstreept dat de uitvoering 
van een dergelijke strategie een essentiële 
voorwaarde is voor de economische en 
sociale ontwikkeling van deze regio’s in 
het kader van de territoriale cohesie

Or. el

Amendement 170
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. herhaalt zijn oude verzoek met 
betrekking tot de ontwikkeling van een 
omvattend EU-beleid voor regio's met 
specifieke geografische kenmerken, zodat 
deze de mogelijkheid krijgen problemen en 
uitdagingen waarmee zij worden 
geconfronteerd beter aan te pakken; gelooft 
dat de EU-strategie zich ook moet bezig 
houden met de aanpassing van 
communautair beleid aan de specifieke 
behoeften en sterke kanten van deze 
gebieden;

25. herhaalt zijn oude verzoek met 
betrekking tot de ontwikkeling van een 
omvattend EU-beleid voor regio's met 
specifieke geografische kenmerken, zodat 
deze de mogelijkheid krijgen problemen en 
uitdagingen waarmee zij worden 
geconfronteerd beter aan te pakken; gelooft 
dat de EU-strategie zich ook moet bezig 
houden met de aanpassing van 
communautair beleid aan de specifieke 
behoeften en sterke kanten van deze 
gebieden; benadrukt dat de uitvoering van 
een dergelijke strategie een essentiële 
voorwaarde is voor de ontwikkeling van 
deze regio’s in het kader van de 



PE416.601v01-00 92/106 AM\757960NL.doc

NL

territoriale cohesie; 

Or. el

Amendement 171
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. legt de nadruk op de regionale 
verschillen die nog steeds bestaan op het 
vlak van toegang tot en communicatie 
tussen centrum en periferie, die het gevolg 
zijn van geografische en structurele 
handicaps, onvoldoende investeringen in 
de vervoersinfrastructuur, een gebrek aan 
diversificatie van mogelijke 
transportverbindingen en onvoldoende 
openbare diensten als onderwijs en 
gezondheidszorg, etc.; wijst met name op 
de aanzienlijke problemen met betrekking 
tot de toegankelijkheid van bergachtige en 
ultraperifere gebieden en afgelegen 
grenssteden, dunbevolkte gebieden en 
regio’s die ontvolkt raken; verzoekt de 
communautaire instellingen, de lidstaten 
en de regionale en lokale autoriteiten om 
concrete maatregelen te nemen om de 
ongelijkheden tussen goed bereikbare 
regio’s en regio’s met structurele 
beperkingen te verminderen en het 
regionale potentieel, de charme en de 
duurzame ontwikkeling van deze regio’s 
te bevorderen;

Or. es

Amendement 172
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. roept de Commissie, de lidstaten en 
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de instanties die de structuurfondsen 
beheren, in het licht van de resultaten van 
de analyse van de operationele 
programma's die medegefinancierd zijn 
door het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling gedurende de periode 2007-
2013, op een goed stedelijk bestuur te 
ontwikkelen, met name door een beroep te 
doen op technische bijstand, teneinde een 
duurzame stadsontwikkeling en de 
subdelegatie van bevoegdheden aan 
lokale of stedelijke instanties te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 173
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. beklemtoont dat, naast de 
ruimtelijke samenwerking, de omzetting 
van Natura 2000, inclusief het tot stand 
brengen van netwerken van 
natuurgebieden, de Europese activiteiten 
zijn die de ruimtelijke ordening van de 
lidstaten op doorslaggevende wijze 
beïnvloeden; roept de lidstaten op vooral 
de Europese beginselen van de 
polycentrische ontwikkeling en de 
partnerschappen tussen stedelijke en 
plattelandsgebieden in hun ruimtelijke 
ordening te verankeren;

Or. de

Amendement 174
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. wijst erop dat voor een efficiënte 
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verwezenlijking een strategie op meerdere 
niveaus nodig is, waarbij er bovendien 
geen gezamenlijk plan is voor alle regio’s 
en waarbij de Europese Unie slechts de 
richting aangeeft voor de uitwerking van 
regionale strategieën waarin concrete 
kenmerken weerspiegeld worden;

Or. hu

Amendement 175
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. benadrukt de noodzaak van 
gecoördineerde en omvattende EU-
strategieën ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van stedelijke en 
plattelandsgebieden die deze gebieden in 
staat stelt samen de problemen en 
uitdagingen aan te pakken waarmee zij 
worden geconfronteerd; 

Or. en

Amendement 176
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. benadrukt dat het begrip 
territoriale cohesie in meer concrete en op 
lokaal niveau gestelde doelstellingen moet 
worden opgedeeld;

Or. hu
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Amendement 177
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quater. benadrukt de ernst van het 
probleem van ontvolking in veel gebieden 
van de Europese Unie, die leidt tot 
vergrijzing, een verlies van menselijk 
kapitaal, kapitaaluitstroom, hogere 
dienstverleningskosten, etc.;

Or. es

Amendement 178
Gábor Harangozó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. benadrukt de noodzaak in de 
context van de territoriale cohesie de 
toenemende ongelijkheid van regio’s in 
meerdere delen van de Unie aan te 
pakken en een strategie te ontwikkelen 
voor de minst ontwikkelde en armste 
gebieden die leiden onder territoriale en 
sociale uitsluiting;

Or. en

Amendement 179
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. merkt op dat lidstaten vrij moeten 
blijven om de inhoud van hun 
beleidslijnen inzake territoriale cohesie te 
bepalen; vindt daarom dat open 
coördinatie een van de manieren zou 
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kunnen zijn voor verdere ontwikkeling 
van de samenwerking op basis van het 
communautair territoriaal beleid;

Or. en

Amendement 180
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. vestigt de aandacht op de situatie 
van regio's die weliswaar tot de armste 
van de EU-15 behoren maar louter om 
statistische redenen nu uitgesloten zijn 
van de armste regio's van de EU-27; 
beveelt aan aandacht te besteden aan de 
specifieke situatie van regio’s die door het 
huidige financiële kader gekort zijn; 
meent dat deze situatie gecorrigeerd dient 
te worden, zodat regio's die lijden onder 
het zogenaamde "statistisch effect", 
hetzelfde bedrag ontvangen als wanneer 
het criterium om in aanmerking te komen 
voor steun nog gebaseerd zou zijn op de 
EU-15;

Or. pt

Amendement 181
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt om een vertaling van de 
doelstellingen van de territoriale agenda 
en het Handvest van Leipzig in een 
concreet actieprogramma om de 
territoriale dimensie beter te integreren in 
alle publieke, nationale, regionale en 
lokale beleidsmaatregelen;

Or. es
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Amendement 182
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. herhaalt zijn verzoek aan de 
lidstaten om in de Raad specifieke 
zittingen te organiseren van de ministers 
die belast zijn met het cohesiebeleid;

Or. fr

Amendement 183
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. verzoekt de Commissie het ernstige 
probleem van ongecontroleerde 
verstedelijking aan te pakken, omdat dit 
kan leiden tot demografische, 
economische, sociale, vervoers- en 
milieuproblemen in een beperkte ruimte, 
evenals tot de oprichting van 
voorstedelijke wijken en de ontvolking van 
de verder van de stad gelegen 
plattelandsgebieden; 

Or. es

Amendement 184
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. merkt met grote belangstelling op dat 
het Vijfde Voortgangsverslag voor de 
eerste maal specifiek gewag maakt van 

28. merkt met grote belangstelling op dat 
het Vijfde Voortgangsverslag voor de 
eerste maal specifiek gewag maakt van 
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"Overgangsregio's", die zich bevinden 
tussen de "Convergentieregio's" en de 
"RCW-regio's (regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid)"; onderkent dat er een 
afzonderlijk behandeling nodig is van deze 
regio's, die nu als "phasing in" of "phasing 
out" regio's een onduidelijke plaats tussen 
de twee doelstellingen innemen; verzoekt 
de Commissie in de context van territoriale 
cohesie een meer omvattend systeem in te 
voeren voor geleidelijke overgangssteun 
aan regio's die de grens van 75% van het 
BBP naderen, om deze een duidelijker 
status en meer zekerheid bij hun 
ontwikkeling te bieden;

"Overgangsregio's", die zich bevinden 
tussen de "Convergentieregio's" en de 
"RCW-regio's (regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid)"; onderkent dat er een 
afzonderlijk behandeling nodig is van deze 
regio's, die nu als "phasing in" of "phasing 
out" regio's een onduidelijke plaats tussen 
de twee doelstellingen innemen; verzoekt 
de Commissie in de context van territoriale 
cohesie een meer omvattend systeem in te 
voeren voor geleidelijke overgangssteun 
aan regio's die de grens van 75% van het 
BBP naderen, om deze een duidelijker 
status en meer zekerheid bij hun 
ontwikkeling te bieden; is van mening dat 
de mogelijkheid om steun toe te kennen 
aan overgangsregio's van naderbij moet 
worden bekeken, voornamelijk in het 
geval van NUTS 3-regio's waarvan het 
BBP minder dan 75% van het gemiddelde 
BBP van de Europese Unie bedraagt, 
gezien de toenemende verschillen tussen 
de hoofdsteden en de rest van de regio's;

Or. pl

Amendement 185
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. onderstreept het belang van 
tijdelijke financieringsmechanismen voor 
regio’s die zich in een aanloop- of 
eindfase bevinden, en voor de lidstaten die 
uit het cohesiefonds stappen, om de 
bereikte convergentieniveaus te 
versterken;

Or. es
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Amendement 186
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. meent dat een geïntegreerde benadering 
een grotere kans van slagen heeft als de
regionale en lokale instanties, alsmede de 
belanghebbenden die een breed overzicht 
kunnen geven van de behoeften en 
specifieke kenmerken van een bepaald 
gebied, van meet af aan betrokken worden
bij het ontwerpen en uitvoeren van 
ontwikkelingsstrategieën van elk gebied;

29. meent dat de aanneming van een 
geïntegreerde benadering afhankelijk zal 
zijn van regionale en lokale instanties, 
alsmede van het van meet af aan bij het 
ontwerp en de uitvoering van 
ontwikkelingsstrategieën van elk gebied 
betrokken zijn van belanghebbenden, wat 
de coherentie van acties op alle niveaus 
zou moeten verzekeren;

Or. en

Amendement 187
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. meent dat een geïntegreerde benadering 
een grotere kans van slagen heeft als de 
regionale en lokale instanties, alsmede de 
belanghebbenden die een breed overzicht 
kunnen geven van de behoeften en 
specifieke kenmerken van een bepaald 
gebied, van meet af aan betrokken worden 
bij het ontwerpen en uitvoeren van 
ontwikkelingsstrategieën van elk gebied;

29. meent dat een geïntegreerde benadering 
een grotere kans van slagen heeft als de 
regionale en lokale instanties, alsmede de 
belanghebbenden, met name de 
economische en sociale partners, die een 
breed overzicht kunnen geven van de 
behoeften en specifieke kenmerken van een 
bepaald gebied, van meet af aan betrokken 
worden bij het ontwerpen en uitvoeren van 
ontwikkelingsstrategieën van elk gebied; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
in de regio's de oprichting en werking van 
comités en werkgroepen van overheden en 
belanghebbenden te bevorderen, teneinde 
de toekomstige samenwerkingsmodellen te 
definiëren en tot een akkoord te komen 
over de toekomstige 
ontwikkelingsstrategieën voor de 
betrokken regio's;

Or. fr
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Amendement 188
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. meent dat een geïntegreerde benadering 
een grotere kans van slagen heeft als de 
regionale en lokale instanties, alsmede de 
belanghebbenden die een breed overzicht 
kunnen geven van de behoeften en 
specifieke kenmerken van een bepaald 
gebied, van meet af aan betrokken worden 
bij het ontwerpen en uitvoeren van 
ontwikkelingsstrategieën van elk gebied;

29. meent dat een geïntegreerde benadering 
een grotere kans van slagen heeft als de 
regionale en lokale instanties, alsmede de 
belanghebbenden die een breed overzicht 
kunnen geven van de behoeften en 
specifieke kenmerken van een bepaald 
gebied, van meet af aan betrokken worden 
bij het ontwerpen en uitvoeren van 
ontwikkelingsstrategieën van elk gebied; 
roept de Commissie in dit verband op om 
richtsnoeren op te stellen om lidstaten en 
locale instanties te helpen bij de concrete 
uitvoering van een geïntegreerde 
benadering en zo optimaal gebruik te 
maken van de synergie en 
complementariteit van territoriale en 
sectorale beleidslijnen;

Or. en

Amendement 189
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. meent dat een geïntegreerde benadering 
een grotere kans van slagen heeft als de 
regionale en lokale instanties, alsmede de 
belanghebbenden die een breed overzicht 
kunnen geven van de behoeften en 
specifieke kenmerken van een bepaald 
gebied, van meet af aan betrokken worden 
bij het ontwerpen en uitvoeren van 
ontwikkelingsstrategieën van elk gebied;

29. meent dat een geïntegreerde benadering 
een grotere kans van slagen heeft als de 
regionale en lokale instanties, alsmede de 
belanghebbenden die een breed overzicht 
kunnen geven van de behoeften en 
specifieke kenmerken van een bepaald 
gebied, van meet af aan betrokken worden 
bij het ontwerpen en uitvoeren van 
ontwikkelingsstrategieën van elk gebied; 
roept de Commissie derhalve op om regels 
vast te stellen op het gebied van 
governance en partnerschap als 
voorwaarden voor de toewijzing van 
financiële middelen, alsook mechanismen 
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uit te werken voor de tenuitvoerlegging 
van deze regels, waarbij tevens rekening 
moet worden gehouden met de kosten die 
hieraan verbonden zijn;

Or. pl

Amendement 190
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. meent dat een geïntegreerde benadering 
een grotere kans van slagen heeft als de 
regionale en lokale instanties, alsmede de 
belanghebbenden die een breed overzicht 
kunnen geven van de behoeften en 
specifieke kenmerken van een bepaald 
gebied, van meet af aan betrokken worden 
bij het ontwerpen en uitvoeren van 
ontwikkelingsstrategieën van elk gebied;

29. meent dat een geïntegreerde benadering 
een grotere kans van slagen heeft als de 
regionale en lokale instanties en de 
partners overeenkomstig artikel 11 van de 
algemene verordening inzake 
structuurfondsen en het cohesiefonds, 
alsmede de belanghebbenden die een breed 
overzicht kunnen geven van de behoeften 
en specifieke kenmerken van een bepaald 
gebied, van meet af aan betrokken worden 
bij het ontwerpen en uitvoeren van, het 
toezicht op, de evaluatie van en de keuze 
van projecten betreffende de 
ontwikkelingsstrategie en operationele 
programma’s van elk gebied; vraagt dat 
de geïntegreerde benadering een bindende 
voorwaarde is voor het krijgen van 
subsidies;

Or. de

Amendement 191
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. benadrukt dat tevens de efficiëntie 
van projecten op landelijk of lokaal 
niveau zou moeten worden gemeten, 
namelijk in welke mate de projecten in 
kwestie hebben bijgedragen aan de 
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verbetering van de cohesie en daardoor de 
kwaliteit van leven;

Or. hu

Amendement 192
Grażyna Staniszewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. onderkent dat territoriale cohesie een 
aantal nieuwe ideeën introduceert over de 
verbetering van management van het 
cohesiebeleid; onderschrijft het standpunt 
dat verschillende problemen op een 
verschillende territoriale schaal aangepakt 
moeten worden en dat daarom de invoering 
van werkelijke partnerschappen tussen alle 
partijen die betrokken zijn bij regionale en 
lokale ontwikkeling op verschillende 
niveaus een voorwaarde is bij het 
ontwerpen van een territoriaal 
cohesiebeleid; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten alles in het werk te stellen om 
een dergelijk territoriaal management op 
meerdere niveaus te ontwikkelen; meent 
dat het bij territoriale cohesie moet gaan 
om het vaststellen van het juiste 
territoriale niveau voor elk beleid en 
maatregel;

30. onderkent dat territoriale cohesie tot 
een verbetering van management van het 
cohesiebeleid zou moeten leiden; 
onderschrijft het standpunt dat 
verschillende problemen op een 
verschillende territoriale schaal aangepakt 
moeten worden en dat daarom de invoering 
van werkelijke partnerschappen tussen alle 
partijen die betrokken zijn bij regionale en 
lokale ontwikkeling op verschillende 
niveaus een voorwaarde is bij het 
ontwerpen van een territoriaal 
cohesiebeleid; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten alles in het werk te stellen om 
een dergelijk territoriaal management op 
meerdere niveaus te ontwikkelen; 

Or. pl

Amendement 193
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. onderkent dat territoriale cohesie een 
aantal nieuwe ideeën introduceert over de 
verbetering van management van het 
cohesiebeleid; onderschrijft het standpunt 
dat verschillende problemen op een 

30. onderkent dat territoriale cohesie een 
aantal nieuwe ideeën introduceert over de 
verbetering van management van het 
cohesiebeleid; onderschrijft het standpunt 
dat verschillende problemen op een 
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verschillende territoriale schaal aangepakt 
moeten worden en dat daarom de invoering 
van werkelijke partnerschappen tussen alle 
partijen die betrokken zijn bij regionale en 
lokale ontwikkeling op verschillende 
niveaus een voorwaarde is bij het 
ontwerpen van een territoriaal 
cohesiebeleid; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten alles in het werk te stellen om 
een dergelijk territoriaal management op 
meerdere niveaus te ontwikkelen; meent 
dat het bij territoriale cohesie moet gaan 
om het vaststellen van het juiste territoriale 
niveau voor elk beleid en maatregel;

verschillende territoriale schaal aangepakt 
moeten worden en dat daarom de invoering 
van werkelijke partnerschappen tussen alle 
partijen die betrokken zijn bij regionale en 
lokale ontwikkeling, zowel op Europees 
als op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau, een voorwaarde is bij het 
ontwerpen van een territoriaal 
cohesiebeleid; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten alles in het werk te stellen om 
een dergelijk territoriaal management op 
meerdere niveaus te ontwikkelen; meent 
dat het bij territoriale cohesie moet gaan 
om het vaststellen van het juiste territoriale 
niveau voor elk beleid en maatregel;

Or. fr

Amendement 194
Elspeth Attwooll

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. onderkent dat territoriale cohesie een 
aantal nieuwe ideeën introduceert over de 
verbetering van management van het 
cohesiebeleid; onderschrijft het standpunt 
dat verschillende problemen op een 
verschillende territoriale schaal aangepakt 
moeten worden en dat daarom de invoering 
van werkelijke partnerschappen tussen alle 
partijen die betrokken zijn bij regionale en 
lokale ontwikkeling op verschillende 
niveaus een voorwaarde is bij het 
ontwerpen van een territoriaal 
cohesiebeleid; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten alles in het werk te stellen om 
een dergelijk territoriaal management op 
meerdere niveaus te ontwikkelen; meent 
dat het bij territoriale cohesie moet gaan 
om het vaststellen van het juiste territoriale 
niveau voor elk beleid en elke maatregel;

30. onderkent dat territoriale cohesie een 
aantal nieuwe ideeën introduceert over de 
verbetering van management van het 
cohesiebeleid; onderschrijft het standpunt 
dat verschillende problemen op een 
verschillende territoriale schaal aangepakt 
moeten worden en dat daarom de invoering 
van werkelijke partnerschappen tussen alle 
partijen die betrokken zijn bij regionale en 
lokale ontwikkeling op verschillende 
niveaus een voorwaarde is bij het 
ontwerpen van een territoriaal 
cohesiebeleid; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten alles in het werk te stellen om 
een dergelijk territoriaal management op 
meerdere niveaus te ontwikkelen; meent 
dat het bij territoriale cohesie moet gaan 
om het vaststellen van het juiste territoriale 
niveau voor elk beleid en elke maatregel op 
een manier die zo dicht mogelijk bij de 
burger staat;

Or. en
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Amendement 195
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. beveelt aan om, in het licht van het 
toenemende belang dat territoriale 
cohesie in de context van zowel regionale 
als andere communautaire beleidslijnen 
heeft gekregen, de informele structuren 
die in de Raad al lang de territoriale 
cohesie en ruimtelijke ordening bepalen, 
te vervangen door formele ministerraden 
met de ministers die verantwoordelijk zijn 
voor het regionaal beleid in de EU; meent 
dat zo een institutionele ontwikkeling in 
de Raad de snelle ontwikkeling van dit 
beleid zou verzekeren;

Or. en

Amendement 196
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. brengt in herinnering dat 
vertragingen in de uitvoering van het 
structuurbeleid onder meer te wijten zijn 
aan te strikte procedures, dat deze 
procedures daarom vereenvoudigd moeten 
worden en dat een duidelijke verdeling 
moet worden gemaakt van de 
verantwoordelijkheden en de 
bevoegdheden van de EU, de lidstaten en 
de regionale en lokale autoriteiten;

Or. es



AM\757960NL.doc 105/106 PE416.601v01-00

NL

Amendement 197
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. stelt met het oog op de versterking 
van partnerschappen voor dat de 
ministers die verantwoordelijk zijn voor 
regionale en cohesie-aangelegenheden in 
de lidstaten van de Europese Unie, 
regelmatig bijeenkomen om informatie uit 
te wisselen over deze materie;

Or. hu

Amendement 198
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. wijst erop dat, aangezien het doel 
van de territoriale cohesie is dat gebieden 
met afwijkende kenmerken dezelfde 
kansen krijgen en wel zo dat deze 
gebieden hun diversiteit en unieke 
kenmerken in de loop van hun uniforme 
ontwikkeling niet verliezen, de cohesie 
zodanig moet worden verwezenlijkt dat we 
– in overeenstemming met hetgeen in het 
groenboek staat – de diversiteit versterken 
in plaats van deze te willen laten 
verdwijnen;

Or. hu

Amendement 199
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Artikel 30 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. dringt er tevens bij de lidstaten op 
aan na te beginnen denken over hoe het 
concept van territoriale cohesie beter in 
hun nationale programma’s en 
beleidslijnen geconsolideerd en ten 
uitvoer gelegd kan worden;

Or. en

Amendement 200
Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 quater. wijst erop dat, aangezien van 
alle beleidsterreinen van de Europese 
Unie het landbouwbeleid, het regionale 
ontwikkelingsbeleid en het 
plattelandsontwikkelingsbeleid zich het 
meest nadrukkelijk bezighouden met de 
territoriale dimensie, de afstemming van 
deze beleidsterreinen van bijzonder groot 
belang is voor de verbetering van de 
efficiëntie;

Or. hu
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