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Amendement 1
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de resolutie van het Europees 
Parlement van 21 oktober 2008 inzake 
governance en partnerschap op nationaal 
en regionaal niveau en op projectbasis op 
het gebied van regionaal beleid 
(2008/2064(INI))

Or. fr

Amendement 2
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Gemeenschap op 
grond van artikel 158 van het Verdrag zich 
ter versterking van de economische en 
sociale samenhang ten doel stelt de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's of eilanden te verkleinen,

B. overwegende dat de Gemeenschap op 
grond van artikel 158 van het Verdrag zich 
ter versterking van de economische en 
sociale samenhang en ter verbetering van 
de levenskwaliteit van alle EU-burgers ten 
doel stelt de verschillen tussen de
ontwikkelingsniveaus van de 
onderscheiden regio's en de achterstand 
van de minst begunstigde regio's of 
eilanden te verkleinen,

Or. en

Amendement 3
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Gemeenschap op 
grond van artikel 158 van het Verdrag zich 
ter versterking van de economische en
sociale samenhang ten doel stelt de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's of eilanden te verkleinen,

B. overwegende dat de Gemeenschap op 
grond van artikel 158 van het Verdrag zich 
ter versterking van de economische, sociale 
en territoriale samenhang ten doel stelt de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's of eilanden te verkleinen,

Or. es

Amendement 4
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Gemeenschap op 
grond van artikel 158 van het Verdrag zich 
ter versterking van de economische en 
sociale samenhang ten doel stelt de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's of eilanden te verkleinen,

B. overwegende dat de Gemeenschap op 
grond van artikel 158 van het Verdrag zich 
ter versterking van de economische en 
sociale samenhang ten doel stelt de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's of eilanden, met inbegrip van 
plattelandsgebieden, te verkleinen,

Or. en

Amendement 5
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de meest recente 
verslagen over cohesie aantonen dat 
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bepaalde verschillen tussen de regionale 
en subregionale territoriale eenheden in 
Europa al groter worden, en dat die 
verschillen blijken uit bijvoorbeeld 
territoriale segregatie, hetgeen op zijn 
beurt leidt tot bepaalde vormen van 
getto’s en een permanente neergang van 
bepaalde plattelandsgebieden die 
afgelegen zijn of waar hoofdzakelijk 
landbouw wordt bedreven,

Or. es

Amendement 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat omzetting van deze 
prioriteiten in operationele programma's de 
regio's in staat moet stellen de uitdagingen 
van globalisering, duurzame ontwikkeling
en structurele, demografische en 
klimaatverandering aan te gaan,

F. overwegende dat omzetting van deze 
prioriteiten in operationele programma's de 
regio's in staat moet stellen de uitdagingen 
van globalisering en structurele, 
demografische en klimaatverandering aan 
te gaan en een duurzame ontwikkeling te 
bevorderen,

Or. en

Amendement 7
Domenico Antonio Basile

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat omzetting van deze 
prioriteiten in operationele programma's de 
regio's in staat moet stellen de uitdagingen 
van globalisering, duurzame ontwikkeling 
en structurele, demografische en 

F. overwegende dat omzetting van deze 
prioriteiten in operationele programma's de 
regio's in staat moet stellen de uitdagingen 
van globalisering, duurzame ontwikkeling 
en structurele en demografische
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klimaatverandering aan te gaan, verandering aan te gaan,

Or. it

Amendement 8
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de lidstaten volgens de 
algemene verordening betreffende EFRO, 
ESF en Cohesiefonds verplicht waren 60% 
van de totale uitgaven voor cohesie en 75% 
van de totale uitgaven voor regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid 
te bestemmen voor prioriteiten in het kader 
van de Lissabon-doelstellingen,

H. overwegende dat de lidstaten die vóór 
1 mei 2004 lid waren van de Europese 
Unie volgens de algemene verordening 
betreffende EFRO, ESF en Cohesiefonds 
verplicht waren 60% van de totale uitgaven 
voor de convergentiedoelstelling en 75% 
van de totale uitgaven voor regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid 
te bestemmen voor prioriteiten in het kader 
van de Lissabon-doelstellingen, en dat de 
lidstaten die op 1 mei 2004 of daarna tot 
de Europese Unie zijn toegetreden 
aangemoedigd worden om dezelfde 
aanpak te volgen,

Or. pl

Amendement 9
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat goed bestuur en 
toepassing van het partnerschapbeginsel, in 
combinatie met een sterk institutioneel en 
administratief vermogen, wezenlijke 
voorwaarden zijn voor de succesvolle 
uitvoering van het cohesiebeleid,

I. overwegende dat duurzaamheid, gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, het 
verhinderen van discriminatie op basis 
van geslacht, ras, etnische oorsprong, 
godsdienst of levensbeschouwing, 
handicaps, leeftijd of seksuele geaardheid, 
goed bestuur en toepassing van het 
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partnerschapbeginsel, in combinatie met 
een sterk institutioneel en administratief 
vermogen, wezenlijke voorwaarden zijn 
voor de succesvolle uitvoering van het 
cohesiebeleid,

Or. en

Amendement 10
Samuli Pohjamo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is verontrust over de trage start van 
de nieuwe programmeringsperiode in veel 
lidstaten, die een doeltreffend gebruik van 
de financiële middelen in gevaar brengt;

Or. fi

Amendement 11
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt dat de beginselen van 
duurzaamheid, gelijke kansen, non-
discriminatie en partnerschap in 
verschillende nationale strategieën en 
operationele programma’s ontoereikend
zijn omgezet en beschreven; bekritiseert 
dat de Commissie operationele 
programma’s met dergelijke 
tekortkomingen desondanks heeft 
goedgekeurd en niet heeft geëist dat de 
lidstaten of regio’s ze alsnog verbeteren;

Or. de
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Amendement 12
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt nota van de vastbeslotenheid van 
de lidstaten om aandacht te besteden aan de 
specifieke territoriale behoeften die 
voortkomen uit hun geografische ligging 
en hun economische en institutionele 
ontwikkeling door strategieën te 
formuleren voor de verkleining van 
onevenwichtigheden tussen en binnen 
regio's; herhaalt in dit verband dat 
verkleining van verschillen tussen regio's 
het belangrijkste doel blijft van het 
regionaal beleid van de EU;

2. neemt nota van de vastbeslotenheid van 
de lidstaten om aandacht te besteden aan de 
specifieke territoriale behoeften die 
voortkomen uit hun geografische ligging 
en hun economische en institutionele 
ontwikkeling door strategieën te 
formuleren voor de verkleining van 
onevenwichtigheden tussen en binnen 
regio's; herhaalt in dit verband dat de 
economische en milieuvriendelijke 
ontwikkeling en het verminderen van 
verschillen tussen regio's het belangrijkste 
doel blijven van het regionaal beleid van de 
EU;

Or. en

Amendement 13
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat misschien over het 
hoofd wordt gezien dat de verschillen 
tussen en binnen de regio's door de 
convergentie tussen de landen soms 
toenemen; stelt bovendien vast dat deze 
verschillen tussen de regio’s en tussen de 
nog kleinere territoriale eenheden op 
verschillende vlakken kunnen blijken, 
zoals werkgelegenheid, productiviteit, 
inkomens, opleidingsniveau of 
innovatievermogen; wijst op het belang 
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van de territoriale dimensie van de 
samenhang voor het oplossen van die 
problemen;

Or. es

Amendement 14
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. benadrukt de bijzondere 
uitdagingen in verband met de 
ontwikkeling waarmee de regio’s met 
bepaalde geografische kenmerken worden 
geconfronteerd, bijvoorbeeld bergachtige 
regio’s, eilanden, ultraperifere regio’s, 
afgelegen steden aan weerszijden van een 
grens, regio’s die met leegloop worden 
geconfronteerd of grensgebieden;

Or. es

Amendement 15
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. waardeert de inspanningen van de 
nationale autoriteiten om te waarborgen dat 
de gemiddelde bestemming van uitgaven 
voor realisering van de Lissabon-agenda 
65% van de beschikbare fondsen in de 
convergentieregio's uitmaakt en 82% van 
de beschikbare fondsen in de regio's met 
een doelstelling in het kader van 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid, percentages die feitelijk 

3. neemt nota van de inspanningen van de 
nationale autoriteiten om te waarborgen dat 
de gemiddelde bestemming van uitgaven 
voor realisering van de Lissabon-agenda 
65% van de beschikbare fondsen in de 
convergentieregio's uitmaakt en 82% van 
de beschikbare fondsen in de regio's met 
een doelstelling in het kader van 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid, percentages die feitelijk 
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hoger zijn dan aanvankelijk werd 
gevraagd;

hoger zijn dan aanvankelijk werd 
gevraagd; vraagt zich echter af of het 
oormerken volgens Lissabon wel bijdraagt 
aan het verminderen van de verschillen 
tussen de regio’s;

Or. en

Amendement 16
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst op het belang van de rol van 
kleine en zeer kleine bedrijven, met name 
in de ambachtelijke sector, voor de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang, omdat ze een grote bijdrage 
leveren aan groei en werkgelegenheid; 
eist derhalve een actief beleid ten gunste 
van alle vormen van innovatie in 
dergelijke bedrijven, en doet bovendien 
een beroep op de Commissie om de 
samenwerking tussen het bedrijfsleven, de 
openbare sector, scholen en universiteiten 
te bevorderen om op die manier in 
overeenstemming met de 
Lissabonstrategie regionale kernen van 
innovatie te creëren;

Or. es

Amendement 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. betreurt dat van alle middelen uit de 
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structuurfondsen die voor het verkeer 
worden uitgegeven (ten bedrage van
ongeveer 82 miljard euro) slechts 
ongeveer 31 % (ofwel circa 24 miljard 
euro) voor de spoorwegen gereserveerd is; 
is van mening dat dit aandeel gezien de 
uitdagingen van de milieu- en 
klimaatbescherming te laag is; wijst erop 
dat het Europees Parlement in zijn 
resolutie inzake het eerste 
spoorwegenpakket een aandeel van ten
minste 40 % voor de spoorwegen heeft 
geëist;

Or. de

Amendement 18
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. feliciteert de lidstaten met hun 
inspanningen om voorrang te geven aan 
investeringen die zijn gericht op vergroting 
van de arbeidsparticipatie en verbetering 
van vaardigheden en aan de strijd tegen 
armoede en sociale uitsluiting in hun door 
het Europees Sociaal Fonds gefinancierde 
programma's;

6. feliciteert de lidstaten met hun 
inspanningen om voorrang te geven aan 
investeringen die zijn gericht op vergroting 
van de arbeidsparticipatie en verbetering 
van vaardigheden en aan de strijd tegen 
armoede en sociale uitsluiting in hun door 
het Europees Sociaal Fonds gefinancierde 
programma's; benadrukt dat het gezien de 
toenemende economische crisis in Europa 
belangrijk en noodzakelijk is om de 
maatregelen ter bevordering van de 
werkgelegenheid voort te zetten;

Or. pl

Amendement 19
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. feliciteert de lidstaten met hun 
inspanningen om voorrang te geven aan 
investeringen die zijn gericht op vergroting 
van de arbeidsparticipatie en verbetering 
van vaardigheden en aan de strijd tegen 
armoede en sociale uitsluiting in hun door 
het Europees Sociaal Fonds gefinancierde 
programma's;

6. feliciteert de lidstaten met hun 
inspanningen om voorrang te geven aan 
investeringen die zijn gericht op vergroting 
van de arbeidsparticipatie, gelijke kansen
en verbetering van vaardigheden en aan de 
strijd tegen armoede en sociale uitsluiting 
in hun door het Europees Sociaal Fonds 
gefinancierde programma's;

Or. es

Amendement 20
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. steunt de initiatieven van het 
Europees Sociaal Fonds en het 
PROGRESS-programma voor de periode 
2007-2013, die bijdragen tot het 
beëindigen van discriminatie en de 
situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
verbeteren;

Or. pl

Amendement 21
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat het belangrijk is om 
het perspectief van gender, gelijke kansen 
en de speciale behoeften van personen 
met een handicap en van ouderen te 
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integreren in iedere fase van de uitvoering 
en de evaluatie van het cohesiebeleid;

Or. es

Amendement 22
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. wijst erop dat de leegloop van grote 
delen van de Europese Unie een groot 
probleem is, en dat die leidt tot vergrijzing 
van de bevolking, verlies van menselijk 
kapitaal, kapitaalvlucht, hogere kosten 
voor diensten enzovoort;

Or. es

Amendement 23
Domenico Antonio Basile

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat in alle operationele 
programma's maatregelen ter bescherming 
van het milieu, bestrijding van de 
klimaatverandering en bevordering van 
energie-efficiëntie moeten worden 
opgenomen en waardeert de toezeggingen 
die de lidstaten ter zake hebben gedaan 
door ongeveer één derde van de totale 
begroting voor het cohesiebeleid aan zulke 
maatregelen te besteden; meent echter dat 
de specifieke bedragen die zijn toegewezen 
aan de strijd tegen klimaatverandering en 
de bevordering van energie-efficiënte niet 
toereikend zijn om in de reële noodzaak te 

7. is van mening dat in alle operationele 
programma's maatregelen ter bescherming 
van het milieu en bevordering van energie-
efficiëntie moeten worden opgenomen en 
waardeert de toezeggingen die de lidstaten 
ter zake hebben gedaan door ongeveer één 
derde van de totale begroting voor het 
cohesiebeleid aan zulke maatregelen te 
besteden; meent echter dat de specifieke 
bedragen die zijn toegewezen aan de 
bevordering van energie-efficiënte niet 
toereikend zijn om in de reële noodzaak te 
voorzien;
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voorzien;

Or. it

Amendement 24
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat in alle operationele 
programma's maatregelen ter bescherming 
van het milieu, bestrijding van de 
klimaatverandering en bevordering van 
energie-efficiëntie moeten worden 
opgenomen en waardeert de toezeggingen
die de lidstaten ter zake hebben gedaan
door ongeveer één derde van de totale 
begroting voor het cohesiebeleid aan 
zulke maatregelen te besteden; meent 
echter dat de specifieke bedragen die zijn 
toegewezen aan de strijd tegen 
klimaatverandering en de bevordering van 
energie-efficiënte niet toereikend zijn om 
in de reële noodzaak te voorzien;

7. is van mening dat in alle operationele 
programma's maatregelen ter bescherming 
van het milieu, bestrijding van de 
klimaatverandering en bevordering van 
energie-efficiëntie beter moeten worden 
geïntegreerd en doet een beroep op de 
lidstaten om ter zake te garanderen dat ze 
volledig worden geïntegreerd in de 
ontwikkeling, beoordeling, uitvoering en 
monitoring van de projecten; meent echter 
dat de specifieke bedragen die zijn 
toegewezen aan de strijd tegen 
klimaatverandering en de bevordering van 
energie-efficiënte en hernieuwbare 
energiebronnen niet toereikend zijn om in 
de reële noodzaak te voorzien; doet 
derhalve een beroep op de lidstaten en de 
regio’s om hun operationele programma’s 
in die zin aan te passen;

Or. en

Amendement 25
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat er een wezenlijk verschil 
bestaat tussen de manieren waarop de 

8. merkt op dat er een wezenlijk verschil 
bestaat tussen de manieren waarop de 
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lidstaten van de EU-15 en de nieuwe 
lidstaten van de EU-12 de middelen op dit 
terrein hebben toegewezen en ziet in dat 
het noodzakelijk is dat de nieuwe lidstaten 
aanzienlijke middelen besteden aan de 
realisering van het gemiddelde 
milieubeschermingsniveau van de EU, dat 
de minimumvoorwaarde voor borging van 
duurzame ontwikkeling is;

lidstaten van de EU-15 en de nieuwe 
lidstaten van de EU-12 de middelen op dit 
terrein hebben toegewezen en ziet in dat 
het noodzakelijk is dat de nieuwe lidstaten 
aanzienlijk meer middelen besteden aan de 
realisering van de doelstellingen van de 
EU voor milieubescherming, klimaat en 
biologische diversiteit zoals vastgelegd in 
het communautair acquis;

Or. en

Amendement 26
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst erop dat de klimaatverandering 
grote gevolgen zal hebben voor de 
cohesie, dat die echter in iedere regio 
weer anders zullen zijn; natuurrampen 
zoals bosbranden, droogte of 
overstromingen zullen vaker voorkomen 
en ernstiger zijn en in iedere Europese 
regio een eigen antwoord vereisen; is van 
mening dat het cohesiebeleid van de 
Europese Unie klimaatvriendelijk moet 
zijn, maar wijst erop dat de mogelijkheden 
van het cohesiebeleid op dit vlak beperkt 
zijn; stelt dat de strijd tegen de 
klimaatverandering ook binnen andere 
beleidsvormen van de Gemeenschap dient 
te worden gevoerd;

Or. es

Amendement 27
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat de lidstaten in 
tijden van economische crisis zouden 
moeten profiteren van de mogelijke 
synergie-effecten tussen 
milieubescherming en het creëren van 
werkgelegenheid, zoals beschreven in de 
communautaire strategische richtsnoeren 
inzake cohesie, en meer middelen zouden 
moeten investeren in projecten die een 
groene economie, groene banen en 
groene innovatie bevorderen;

Or. en

Amendement 28
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat bestuur op meerdere 
niveaus en het partnerschapbeginsel 
sleutelvoorwaarden zijn voor de 
legitimiteit en transparantie van 
operationele programma's alsook voor hun 
doeltreffendheid in de programmeringsfase 
en vooral tijdens het uitvoeringsproces; 
verwelkomt derhalve de inspanningen van 
alle lidstaten, in overeenstemming met hun 
specifieke institutionele kaders en tradities, 
om het partnerschapbeginsel in hun 
programma's voor de huidige periode te 
versterken overeenkomstig artikel 11 van 
de algemene verordening betreffende 
EFRO, ESF en Cohesiefonds; doet vooral 
de nieuwe lidstaten die weinig ervaring 
hebben met de opbouw van doeltreffende 
partnerschappen de aanbeveling het 
partnerschapbeginsel consequent te 
versterken tijdens de uitvoering van hun 
operationele programma's;

9. is van mening dat bestuur op meerdere 
niveaus en het partnerschapbeginsel 
sleutelvoorwaarden zijn voor de 
legitimiteit en transparantie van 
operationele programma's alsook voor hun 
doeltreffendheid in de programmeringsfase 
en vooral tijdens het uitvoeringsproces; 
verwelkomt derhalve de inspanningen van 
alle lidstaten, in overeenstemming met hun 
specifieke institutionele kaders en tradities, 
om het partnerschapbeginsel in hun 
programma's voor de huidige periode te 
versterken overeenkomstig artikel 11 van 
de algemene verordening betreffende 
EFRO, ESF en Cohesiefonds; doet vooral 
de nieuwe lidstaten die weinig ervaring 
hebben met de opbouw van doeltreffende 
partnerschappen de aanbeveling het 
partnerschapbeginsel en het 
transparantiebeginsel consequent te 
versterken tijdens de uitvoering van hun 
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operationele programma's;

Or. en

Amendement 29
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. herinnert eraan dat de vertragingen 
bij de uitvoering van het structuurbeleid 
onder andere te wijten zijn aan de 
overdreven starre procedures, dat die 
derhalve dienen te worden vereenvoudigd 
en dat duidelijk moet worden vastgelegd 
wat de taken zijn van de Unie, van de 
lidstaten en van de regionale en 
plaatselijke overheden, en wie waarvoor 
verantwoordelijk is;

Or. es

Amendement 30
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. doet een beroep op de lidstaten om 
al tijdens de planningsfase van de 
nationale strategische referentiekaders 
nauw samen te werken met de regionale 
en plaatselijke overheden om een optimale 
uitvoering van de nationale strategieën te 
garanderen en zich volledig te richten 
naar de idealen achter de taakverdeling 
tussen de verschillende bestuursniveaus;

Or. en
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Amendement 31
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst erop dat het noodzakelijk is om 
de samenwerking tussen de particuliere 
en de publieke sector te bevorderen via 
publiek-private partnerschappen om een 
groot aantal sleutelprojecten te kunnen 
verwezenlijken, waardoor het effect van 
de investeringen wordt versterkt;

Or. pl

Amendement 32
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. betreurt de ontoereikende evaluatie 
van de omzetting van het 
partnerschapsbeginsel en de geringe 
aandacht die de Commissie heeft besteed 
aan de vraag of de lidstaten en de regio’s 
aan hun verplichtingen in dit verband 
hebben voldaan; is van mening dat het 
vastleggen van richtsnoeren voor de 
toepassing van het partnerschapsbeginsel
door zowel bestuurlijke instanties als de 
Commissie een noodzakelijk 
referentiekader zou creëren; doet 
derhalve nogmaals een beroep op de 
Commissie om deze richtsnoeren voor 
permanent toezicht en voor het invoeren 
van aanpassingfasen voor operationele 
programma’s onverwijld voor te leggen, 
aangezien de tijd dringt, en de lidstaten en 
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regio’s de nodige steun te verlenen bij de 
toepassing ervan;

Or. de

Amendement 33
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. heeft tevergeefs gezocht naar een 
evaluatie van de coördinatie tussen en de 
complementariteit van de programma's 
voor de structuurfondsen en voor de 
plattelandsontwikkeling; wijst erop dat uit 
de ervaringen ter plaatse wel blijkt dat de
mogelijkheden tot synergie tussen die twee 
programma’s onvoldoende worden benut;

Or. de

Amendement 34
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. waardeert in het bijzonder de integratie 
door de nieuwe lidstaten van de uitkomsten 
van de communautaire initiatieven 
URBAN en EQUAL in de operationele 
programma's voor de periode 2007-2013; 
hecht zijn goedkeuring aan de 
inspanningen van de lidstaten om 
geïntegreerde plannen op te stellen voor 
duurzame stadsontwikkeling, want steden 
zijn de vestigingsplaatsen van economische 
sectoren en verantwoordelijk voor 
economische groei en nieuwe 

11. waardeert in het bijzonder de integratie 
door de nieuwe lidstaten van de uitkomsten 
van de communautaire initiatieven 
URBAN en EQUAL in de operationele 
programma's voor de periode 2007-2013; 
hecht zijn goedkeuring aan de 
inspanningen van de lidstaten om 
geïntegreerde plannen op te stellen voor 
duurzame stadsontwikkeling, want steden 
zijn de vestigingsplaatsen van economische 
sectoren en verantwoordelijk voor 
economische groei en nieuwe 
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werkgelegenheid; is bovendien van mening 
dat het volledige potentieel van de 
Europese programma's voor territoriale 
samenwerking dient te worden benut 
teneinde de ontwikkeling te versnellen en 
hogere groeipercentages te bereiken;

werkgelegenheid; is bovendien van mening 
dat het volledige potentieel van de 
Europese programma's voor territoriale 
samenwerking en van de initiatieven 
Jessica, Jaspers, Jeremie en Jasmine
dient te worden benut teneinde de 
ontwikkeling te versnellen en hogere 
groeipercentages te bereiken;

Or. pl


	764407nl.doc

