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Amendement 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vindt de regio's de meest geschikte 
centra om de Europese gedachte te 
promoten en acht de lokale en regionale 
autoriteiten de meest geschikte organen om 
de dialoog met de burgers te bevorderen, 
aangezien zij ter plaatse hun dagelijks 
leven volgen; drukt op grond daarvan zijn 
voldoening uit over het feit dat de EU 
acties onderneemt voor een 
gedecentraliseerd communicatiebeleid;

1. vindt de regio's de meest geschikte 
centra om de Europese gedachte te 
promoten en acht de lokale en regionale 
autoriteiten en lokale en regionale NGO’s
de meest geschikte organen om de dialoog 
met de burgers te bevorderen, aangezien zij 
ter plaatse hun dagelijks leven volgen; 
drukt op grond daarvan zijn voldoening uit 
over het feit dat de EU acties onderneemt 
voor een gedecentraliseerd 
communicatiebeleid;

Or. de

Amendement 2
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat proactief optreden 
van lokale en regionale gekozen 
bestuurders essentieel is om het 
onmogelijke mogelijk te maken, en dat het 
daarom noodzakelijk is informatie en 
opleiding te ontwikkelen; is in dit opzicht 
verheugd over de invoering van een nieuw 
Erasmus-programma voor lokale en 
regionale gekozen bestuurders;

Or. fr
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Amendement 3
Maria Petre

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat het cohesiebeleid van de 
EU een pijler vormt van de Europese 
integratie en de maatschappelijke 
solidariteit; meent dan ook dat de 
verwezenlijkingen en de successen van dit 
communautair beleid aan de burgers 
moeten worden getoond, met nadruk op de 
bijdrage van de EU;

2. onderstreept dat het cohesiebeleid van de 
EU een pijler vormt van de Europese 
integratie en de maatschappelijke 
solidariteit; meent dan ook dat de 
verwezenlijkingen van dit communautair 
beleid en de impact ervan op hun 
dagelijks leven aan de burgers moeten 
worden getoond, met nadruk op de bijdrage 
van de EU;

Or. fr

Amendement 4
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat het cohesiebeleid van de 
EU een pijler vormt van de Europese 
integratie en de maatschappelijke 
solidariteit; meent dan ook dat de 
verwezenlijkingen en de successen van dit 
communautair beleid aan de burgers 
moeten worden getoond, met nadruk op de 
bijdrage van de EU;

2. onderstreept dat het cohesiebeleid van de 
EU de basis vormt van de Europese 
integratie en de maatschappelijke 
solidariteit; meent dan ook dat de 
verwezenlijkingen en de successen van dit 
communautair beleid aan de burgers 
moeten worden getoond, met nadruk op de 
bijdrage van de EU en de voordelen van 
het gemeenschappelijke Europese project;

Or. bg

Amendement 5
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op het belang van 
samenwerking met grassroot-organisaties 
die in de unieke positie verkeren dat ze 
bovenop de werkelijke problematiek van 
de burgers zitten; vestigt de aandacht van 
de Commissie op het 
partnerschapbeginsel dat zowel in de 
communautaire strategische richtsnoeren 
voor plattelandsontwikkeling en de 
communautaire strategische richtsnoeren 
inzake cohesie is vastgelegd en dat op 
nationaal niveau niet altijd wordt 
nageleefd en dringt er daarom bij de 
Commissie op aan om waar nodig 
administratieve en institutionele 
maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat haar eigen beleid, procedures 
en protocollen daadwerkelijk worden 
nageleefd en worden gehandhaafd tijdens 
het overleg en de onderhandelingen over 
de structuurfondsen en daaropvolgende 
acties; 

Or. en

Amendement 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beklemtoont dat de betrokkenheid
van partners krachtens artikel 16 van de 
verordening houdende algemene 
bepalingen inzake de structuurfondsen 
ertoe bijdraagt op regionaal en lokaal 
niveau uitleg te geven aan het 
cohesiebeleid en het dichter bij de burgers 
te brengen; deelt de inschatting van de 
Commissie dat het opbouwen van 
capaciteiten eerste vereiste is voor dit 
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soort participatieprocedures; dringt er bij 
de lidstaten en regio’s op aan gebruik te 
maken van de 
financieringsmogelijkheden voor scholing 
en opleidingen voor partners in het kader 
van het ESF; 

Or. de

Amendement 7
Brigitte Douay

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. spreekt de wens uit dat de lokale 
autoriteiten hun informatieverplichting 
met betrekking tot de van de Europese 
Unie ontvangen steun beter nakomen;

Or. fr

Amendement 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. ondersteunt de inspanningen van het 
Comité van de regio's om het regionaal 
overleg te versterken en de regionale 
netwerken en lokale en regionale 
autoriteiten hierbij te betrekken, teneinde 
een debat aan te moedigen dat dichtbij de 
burgers wordt gevoerd;

3. neemt kennis van de inspanningen van 
het Comité van de regio's om het regionaal 
overleg te versterken en de regionale 
netwerken en lokale en regionale 
autoriteiten hierbij te betrekken, teneinde 
een debat aan te moedigen dat dichtbij de 
burgers wordt gevoerd;

Or. de
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Amendement 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. ondersteunt de inspanningen van het 
Comité van de regio's om het regionaal 
overleg te versterken en de regionale 
netwerken en lokale en regionale 
autoriteiten hierbij te betrekken, teneinde 
een debat aan te moedigen dat dichtbij de 
burgers wordt gevoerd;

3. ondersteunt de inspanningen van het 
Comité van de regio's om het regionaal 
overleg te versterken en de regionale 
netwerken en lokale en regionale 
autoriteiten hierbij te betrekken, teneinde 
een debat aan te moedigen dat dichtbij de 
burgers wordt gevoerd, waarbij rekening 
wordt gehouden met hun mening en 
belangen; roept op tot een effectievere 
band tussen het Comité van de regio's en 
de Commissie om de belangen van de 
regio's kenbaar te maken en er rekening 
mee te houden bij de ontwikkeling van het 
communautaire beleid;

Or. bg

Amendement 10
Brigitte Douay

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor een interactief
communicatiesysteem op te zetten tussen 
de top en de basis met frequente en 
kleinschalige plaatselijke en regionale 
campagnes van de kant van de EU, met 
steun aan de regionale media en actieve 
medewerking van het maatschappelijk 
middenveld, de NGO's, de beroepskamers, 
de vakbonden en beroepsverenigingen;

4. stelt voor een permanent systeem op te 
zetten voor interactieve communicatie 
tussen de Europese instellingen en de 
burgers met frequente en plaatselijke en 
regionale campagnes van de kant van de 
EU, met steun aan de regionale media en 
actieve medewerking van het 
maatschappelijk middenveld, de NGO's, de 
beroepskamers, de vakbonden en 
beroepsverenigingen;

Or. fr
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Amendement 11
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor een interactief 
communicatiesysteem op te zetten tussen 
de top en de basis met frequente en 
kleinschalige plaatselijke en regionale 
campagnes van de kant van de EU, met 
steun aan de regionale media en actieve 
medewerking van het maatschappelijk 
middenveld, de NGO's, de beroepskamers, 
de vakbonden en beroepsverenigingen;

4. stelt voor een interactief 
communicatiesysteem op te zetten tussen 
de top en de basis met frequente en 
kleinschalige plaatselijke en regionale 
campagnes van de kant van de EU, met 
steun aan de regionale media en actieve 
medewerking van het maatschappelijk 
middenveld (zonder de NGO's) ;

Or. bg

Amendement 12
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor een interactief 
communicatiesysteem op te zetten tussen 
de top en de basis met frequente en 
kleinschalige plaatselijke en regionale 
campagnes van de kant van de EU, met 
steun aan de regionale MKB en actieve 
medewerking van het maatschappelijk 
middenveld, de NGO's, de beroepskamers, 
de vakbonden en beroepsverenigingen;

4. stelt voor een interactief 
communicatiesysteem op te zetten tussen 
de top en de basis met frequente en 
kleinschalige plaatselijke en regionale 
campagnes van de kant van de EU, met 
steun aan de regionale partners en media, 
inclusief media in regionale en 
minderheidstalen, en actieve medewerking 
van het maatschappelijk middenveld, de 
NGO’s en economische, sociale, en 
milieuorganisaties;

Or. de
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Amendement 13
Grażyna Staniszewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst er in het kader van de aanstaande 
Europese verkiezingen op dat op plaatselijk 
en regionaal niveau informatie moet 
worden verstrekt aan de jonge burgers en 
met name degenen die voor de eerste keer 
hun stem zullen uitbrengen; onderstreept 
meer in het algemeen het belang van de
betrokkenheid van de europarlementsleden 
bij de procedure van overleg met de 
burgers van hun districten, aangezien zij 
hun stem uitmaken in de EU;

5. wijst er in het kader van de aanstaande 
Europese verkiezingen op dat op plaatselijk 
en regionaal niveau informatie moet 
worden verstrekt aan de jonge burgers en 
met name degenen die voor de eerste keer 
hun stem zullen uitbrengen; onderstreept 
meer in het algemeen de noodzaak van een 
grotere betrokkenheid van de 
europarlementsleden en de organen van 
het Europees Parlement bij het 
communicatieproces met de burgers van 
de Europese Unie, alsook van 
organisatorische veranderingen in de 
werkzaamheden van het Europees 
Parlement die de parlementsleden de 
mogelijkheid bieden op lokaal niveau in 
dialoog te treden met de burgers;

Or. pl

Amendement 14
Maria Petre

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst er in het kader van de aanstaande 
Europese verkiezingen op dat op plaatselijk 
en regionaal niveau informatie moet 
worden verstrekt aan de jonge burgers en 
met name degenen die voor de eerste keer 
hun stem zullen uitbrengen; onderstreept 
meer in het algemeen het belang van de 
betrokkenheid van de europarlementsleden
bij de procedure van overleg met de 
burgers van hun districten, aangezien zij 

5. wijst er in het kader van de aanstaande 
Europese verkiezingen op dat op plaatselijk 
en regionaal niveau informatie moet 
worden verstrekt aan de jonge burgers en 
met name degenen die voor de eerste keer 
hun stem zullen uitbrengen; onderstreept 
meer in het algemeen het belang van de 
betrokkenheid van de europarlementsleden,
in samenwerking met de lokale en 
regionale gekozen bestuurders, bij de 
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hun stem uitmaken in de EU; procedure van overleg met de burgers van 
hun districten, aangezien zij hun stem 
uitmaken in de EU;

Or. fr

Amendement 15
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst er in het kader van de aanstaande 
Europese verkiezingen op dat op plaatselijk 
en regionaal niveau informatie moet 
worden verstrekt aan de jonge burgers en 
met name degenen die voor de eerste keer 
hun stem zullen uitbrengen; onderstreept 
meer in het algemeen het belang van de 
betrokkenheid van de europarlementsleden 
bij de procedure van overleg met de 
burgers van hun districten, aangezien zij 
hun stem uitmaken in de EU;

5. wijst er in het kader van de aanstaande 
Europese verkiezingen op dat op plaatselijk 
en regionaal niveau informatie moet 
worden verstrekt aan de burgers, in het 
bijzonder de jeugd, en met name degenen 
die voor de eerste keer hun stem zullen 
uitbrengen; onderstreept meer in het 
algemeen het belang van de betrokkenheid 
van de europarlementsleden bij de 
procedure van overleg met de burgers van 
hun districten, aangezien zij hun stem 
uitmaken in de EU;

Or. bg

Amendement 16
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op het belang en de waarde 
van de overlegprocedure als een 
doelmatig instrument om burgers in staat 
te stellen directe inbreng te hebben in de 
beleidsontwikkeling op EU-niveau; 
verzoekt de Commissie om verdere 
maatregelen te nemen om de 
bewustwording ten aanzien van 
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toekomstig EU-overleg via de media en 
andere daartoe aangewezen fora op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 17
Brigitte Douay

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. spreekt de wens uit dat de leden van 
het Europees Parlement niet alleen nauw 
betrokken worden bij de campagnes van 
hun politieke partijen, maar ook bij de 
institutionele campagne van de Europese 
Unie; 

Or. fr

Amendement 18
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het bijzonder belangrijk is 
coherente communicatieschakels tot stand 
te brengen met een doelgerichte inhoud, 
niet alleen tussen de EU en de regio's met 
bijzondere kenmerken, maar ook tussen de 
EU en specifieke maatschappelijke 
groepen;

6. wijst erop dat het bijzonder belangrijk is 
coherente communicatieschakels tot stand 
te brengen met een doelgerichte inhoud, 
niet alleen tussen de EU en de 
verschillende regio's, maar ook tussen de 
EU en de verschillende maatschappelijke 
groepen;

Or. pl
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Amendement 19
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat een Europees Jaar van 
het Vrijwilligerswerk de Europese 
instellingen een ideale mogelijkheid zou 
bieden om in contact te komen met de 
burgers; wijst erop dat er in de EU meer 
dan 100 miljoen vrijwilligers zijn; 
verzoekt de Commissie voorbereidingen te
treffen door zo spoedig mogelijk een 
passend wetsvoorstel in te dienen zodat 
2011 tot Europees Jaar van het 
Vrijwilligerswerk kan worden 
uitgeroepen;

Or. en

Amendement 20
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. wijst op de belangrijk rol die 
structuurfondsen hebben gespeeld in het 
bevorderen van grensoverschrijdende 
samenwerking via communautaire 
projecten en programma’s; beklemtoont 
dat dit de ontwikkeling van het actieve 
burgerschap en de participatiedemocratie 
in grensregio’s heeft aangemoedigd; 
verzoekt de Commissie om haar steun en 
werk op basis van partnerschap met 
dergelijke projecten en programma’s 
voort te zetten;

Or. en
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Amendement 21
Brigitte Douay

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stemt in met het idee van de oprichting 
van een Europese Open Universiteit (EOU) 
op voorwaarde dat deze nauw verbonden 
wordt met de regio's van de lidstaten, met 
het oog op de voorlichting, de 
communicatie, de interactiviteit en de 
interregionale banden van de jongeren 
onderling.

7. stemt in met het idee van de oprichting 
van een Europese Open Universiteit (EOU) 
op voorwaarde dat deze nauw verbonden 
wordt met de regio's van de lidstaten, met 
het oog op de voorlichting, de 
communicatie, de interactiviteit en de 
onderlinge interregionale banden van alle 
burgers die dat wensen en met name de 
jongeren.

Or. fr

Amendement 22
Maria Petre

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stemt in met het idee van de oprichting 
van een Europese Open Universiteit (EOU) 
op voorwaarde dat deze nauw verbonden 
wordt met de regio's van de lidstaten, met 
het oog op de voorlichting, de 
communicatie, de interactiviteit en de 
interregionale banden van de jongeren 
onderling.

7. stemt in met het idee van de oprichting 
van een Europese Open Universiteit (EOU) 
op voorwaarde dat deze nauw verbonden 
wordt met de regio's van de lidstaten, met 
het oog op de vorming, de voorlichting, de 
communicatie, de interactiviteit en de 
interregionale banden van de jongeren 
onderling.

Or. fr
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Amendement 23
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept dat de intergroepen 
van het Europees Parlement hun rol als 
‘schakel’ richting de burgers volledig 
vervullen en een daadwerkelijk 
verbindingsinstrument zijn tussen de 
politiek en het maatschappelijk 
middenveld;

Or. fr
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