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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. dringt daarom aan op voortdurende 

steun voor het bestaande beleid, in het 

bijzonder de gevestigde en in de Verdragen 

verankerde EU-beleidsgebieden, met name 

het gemeenschappelijk landbouw- en 

visserijbeleid en het cohesiebeleid, 

aangezien de EU-burgers dankzij dit beleid 

van de concrete voordelen van het 

Europese project kunnen profiteren; 

verwerpt elke poging om deze 

beleidsgebieden opnieuw te 

nationaliseren, aangezien dit de financiële 

lasten voor de belastingbetaler en de 

consument niet zou verlagen noch tot 

betere resultaten zou leiden, maar in 

plaats daarvan de groei, de solidariteit en 

de werking van de eengemaakte markt 

zou belemmeren en de verschillen en de 

ongelijkheid tussen regio's en 

economische sectoren zou doen 

toenemen; is voornemens voor de EU-27 

hetzelfde financieringsniveau voor deze 

beleidsgebieden te waarborgen in de 

volgende programmeringsperiode, en 

tegelijkertijd de doeltreffendheid ervan 

verder te verbeteren en de bijbehorende 

procedures te vereenvoudigen;  

8. dringt daarom aan op voortdurende 

en verhoogde steun voor het bestaande 

beleid, in het bijzonder de gevestigde en in 

de Verdragen verankerde EU-

beleidsgebieden, met name het 

cohesiebeleid, dat het enige grootschalige 

beleid van solidariteit in de Unie is, en het 

gemeenschappelijk landbouw- en 

visserijbeleid, aangezien de EU-burgers 

dankzij dit beleid van de concrete 

voordelen van het Europese project kunnen 

profiteren; herinnert eraan dat de Unie 

zich tegelijkertijd tot doel moet stellen om 

de ontwikkelingskloof tussen de armste en 

de rijkste regio's, alsook de 

inkomenskloof tussen de verschillende 

sociale groepen te dichten in het kader 

van de volgende programmeringsperiode; 
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