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Paragraaf 6 luidt als volgt:

6. is van oordeel dat voortvarendheid moet betracht worden, maar dat, gezien de achterstand 
en de problemen, de datum van 2010 voor de instelling van de vrijhandelszone wellicht 
herzien zal moeten worden, om zo in te spelen op de talrijke structurele veranderingen die 
de wereldeconomie sinds 1995 heeft doorgemaakt en op de noodzaak van een 
voorzichtigere benadering van de vrije handel tussen ongelijke partners; roept de 
Commissie, de lidstaten van de EU en de ZOM-landen op het proces van Barcelona nieuw 
leven in te blazen door voorrang te verlenen aan de totstandbrenging van een waarachtige 
euromediterrane sociaal-economische ruimte waarin naast de economische aspecten meer 
aandacht uitgaat naar de sociale en milieuaspecten van het partnerschap, en;

(Betreft: alle talen)

Paragraaf 15 luidt als volgt:

15. verlangt dat de Commissie rekening houdt met een mogelijke afkalving van de 
tariefpreferenties die de ZOM-landen genieten als gevolg van de ondertekening van 
vrijhandelsovereenkomsten tussen de Gemeenschap en bepaalde landen buiten de EU, de 
verbetering van het stelsel van algemene preferenties (SAP) voor ontwikkelingslanden en 
de toekenning van het systeem van oorsprongscumulatie aan bepaalde Aziatsiche landen 
die zeer sterke concurrenten zijn van de industrie in de ZOM-landen;

(Betreft: alle talen)
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Paragraaf 35 luidt als volgt:

35. wijst erop dat investeringen1 een belangrijke uitwerking hebben op uitbesteding van 
projecten, verspreiding van knowhow, behoefte aan opleiding waarin moet worden voorzien 
in een regio waar het doorgaans aan industrialisering ontbreekt en op het creëren van 
arbeidsplaatsen;

1 Met name zogeheten greenfield-investeringen of investeringen op geheel nieuwe 
locaties.

(Betreft: alle talen)

Paragraaf 97 wordt na de ondertitel "Slotbeschouwingen" ingevoegd:

(Betreft: alle talen)


