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Amendement ingediend door Sérgio Ribeiro

Amendement 1
Paragraaf 1

1. is van mening dat het Europese regionale beleid een onmisbaar instrument voor de 
bevordering van de economische en sociale cohesie waardoor de Unie in staat wordt 
gesteld maatregelen te treffen om regionale verschillen te verkleinen, reële convergentie te 
bevorderen, de groei en de werkgelegenheid te stimuleren en het idee van een tolerante,
rechtvaardige en zorgzame samenleving met een gedeeld belang bij solidariteit te 
ontwikkelen en te bevorderen; is ervan overtuigd dat gezamenlijke acties op Europees 
niveau kosteneffectief zijn, omdat het de verwezenlijking van schaalvoordelen mogelijk 
maakt, alsmede het rationaliseren van procedures en het samenvoegen van hulpbronnen, in 
het bijzonder in het kader van grensoverschrijdende samenwerking, maar ook vanuit een 
oogpunt van herverdeling van en compensatie voor de kosten van de interne markt voor 
de minder ontwikkelde regio's; is van mening dat de aanwezigheid van een sterk en 
afdoende gefinancierd Europees regionaal beleid een voorwaarde sine qua non is voor het 
vermogen van de Unie om goed in te spelen op toekomstige uitbreidingen en om de 
economische, sociale en territoriale cohesie van de uitgebreide Unie te garanderen;

Or. pt
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter en Alyn Smith

Amendement 2
Paragraaf 1

1. is van mening dat het Europese regionale beleid een onmisbaar instrument is om de Unie 
in staat te stellen maatregelen te treffen om regionale verschillen te verkleinen, de 
duurzame ontwikkeling van de regio's, hun economische groei en het 
concurrentievermogen te stimuleren en het idee van een tolerante zorgzame samenleving 
met een gedeeld belang bij solidariteit te ontwikkelen en te bevorderen; is ervan overtuigd 
dat gezamenlijke acties op Europees niveau kosteneffectief zijn, omdat het de 
verwezenlijking van schaalvoordelen mogelijk maakt, alsmede het rationaliseren van 
procedures en het samenvoegen van hulpbronnen, in het bijzonder in het kader van 
grensoverschrijdende samenwerking; is van mening dat de aanwezigheid van een sterk en 
afdoende gefinancierd Europees regionaal beleid een voorwaarde sine qua non is voor het 
vermogen van de Unie om goed in te spelen op toekomstige uitbreidingen; stelt bovendien 
vast dat het overige beleid van de Unie de functie van het regionaal beleid in het 
samensmeltingsproces van de Unie niet kan vervangen, maar op gepaste wijze kan 
versterken; 

Or. de

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 3
Paragraaf 1

1. is van mening dat het Europese regionale beleid een onmisbaar instrument is om de Unie 
in staat te stellen maatregelen te treffen om regionale verschillen te verkleinen, de groei en 
het concurrentievermogen te stimuleren en het idee van een tolerante zorgzame 
samenleving met een gedeeld belang bij solidariteit te ontwikkelen en te bevorderen; is 
ervan overtuigd dat gezamenlijke acties op Europees niveau kosteneffectief zijn, omdat het 
de verwezenlijking van schaalvoordelen mogelijk maakt, alsmede het rationaliseren van 
procedures en het samenvoegen van hulpbronnen, zowel in het kader van 
grensoverschrijdende, transnationale als interregionale samenwerking; is van mening 
dat de aanwezigheid van een sterk en afdoende gefinancierd Europees regionaal beleid een 
voorwaarde sine qua non is voor het vermogen van de Unie om goed in te spelen op 
toekomstige uitbreidingen;

Or. fr
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Amendement ingediend door Sérgio Ribeiro

Amendement 4
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. meent dat het voorstel van de Commissie voor de volgende Financiële Vooruitzichten  
duidelijk te kort schiet om de sociale, economische en ecologische uitdagingen van de 
uitgebreide Unie het hoofd te bieden, met name de toegenomen cohesiebehoefte en de 
hoge werkloosheid, de wijdverbreide armoede en de grote inkomensongelijkheid;

Or. pt

Amendement ingediend door Sérgio Ribeiro

Amendement 5
Paragraaf 1 ter (nieuw)

1 ter. verzet zich tegen de strategie van de ondertekenaars van de zogenoemde "Brief van de 
Zes", die het debat over de volgende Financiële Vooruitzichten willen gijzelen door 
een verlaging van de begroting voor te stellen tot 1% van het communautaire BBP en 
betreurt dat deze strategie wordt ondersteund door de Raad;

Or. pt

Amendement ingediend door Sérgio Ribeiro

Amendement 6
Paragraaf 1 quater (nieuw)

1 quater. verwerpt dat het gemiddelde uitgavenniveau in de volgende Financiële 
Vooruitzichten wordt vastgesteld op een niveau tussen de 1,14% van het 
communautaire BBP in het Commissievoorstel en het voorstel van de 
ondertekenaars van de zogenoemde "Brief van de Zes"; herinnert eraan dat er 
onder het plafond van de eigen middelen -1,24% van het communautaire BBP-
een marge resteert van 0,10 procentpunten;

Or. pt

Amendement ingediend door Sérgio Ribeiro

Amendement 7
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

1 quinquies. herinnert eraan dat in het Commissievoorstel voor de volgende 



PE 353.366v01-00 4/22 AM\552602NL.doc

NL

programmeringperiode 2007-2013 een gemiddelde reële jaarlijkse begroting 
ter hoogte van 1,09% van het communautaire BBP wordt vastgesteld, ofwel 
onder het gemiddelde van 1,10% van de Agenda 2000, overeenkomstig de 
verklaringen van ex-commissaris Schreyer tijdens de informele Raad 
Regionaal Beleid in april 2004;

Or. pt

Amendement ingediend door Sérgio Ribeiro

Amendement 8
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

1 sexies. is bezorgd over de buitensporige aandacht in het Commissievoorstel voor  
concurrentievermogen en ondernemerschap ten koste van cohesie en 
convergentie; herhaalt dat het zich nooit zal neerleggen bij een uitholling van de 
doelstellingen van het cohesiebeleid, noch van de desbetreffende instrumenten -
de Structuurfondsen;

Or. pt

Amendement ingediend door Sérgio Ribeiro

Amendement 9
Paragraaf 2

2. herinnert aan de suggesties van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme in 
haar advies van 18 maart 2004 over de mededeling van de Commissie "Bouwen aan onze 
gemeenschappelijke toekomst: Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de 
uitgebreide Unie 2007-2013" en: 
- is van mening dat de investeringsniveaus in fysiek en menselijk kapitaal die de 

Commissie in haar mededeling "Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst -
Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013" voorstelt, 
ontoereikend zijn in het kader van cohesie ter bevordering van groei en 
werkgelegenheid; is met name ingenomen met de nadruk van de Commissie op de 
versterking van menselijke hulpbronnen om het potentieel voor groei en productiviteit 
te verbeteren, maar vindt dat deze doelstellingen alleen kunnen worden verwezenlijkt 
met een herziening van de Europese werkgelegenheidsstrategie om de 
arbeidskwaliteit in al haar facetten te garanderen;

- is van mening dat de Commissie in samenwerking met de lidstaten 
ontwikkelingsdoelen en indicatoren moet vaststellen die zijn afgestemd op de 
specifieke kenmerken en het ontwikkelingsniveau van iedere afzonderlijke lidstaat. 
Deze doelen en indicatoren moeten meetbaar en concreet zijn, de economische, sociale 
en milieudimensie betreffen en volledig deel uitmaken van de regionale en nationale 
programma's van beide structuurfondsen;
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- gaat na of het plafond van 1,24 % van het BBP voor de Financiële Vooruitzichten, 
zoals door de Commissie is voorgesteld, toereikend is om ervoor te zorgen dat er 
voldoende middelen beschikbaar zijn voor de regionale en structuurfondsen, alsook 
voor de essentiële Trans-Europese vervoersprojecten; herinnert eraan dat het Duitse
DIW-instituut uitgaat van een hoger percentage dan 1,24%;

Or. pt

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter en Alyn Smith

Amendement 10
Paragraaf 2, streepje 3

- roept er daarom toe op het plafond van de financiële vooruitzichten op 1,24 % van het BBP 
vast te stellen, zoals door de Commissie is voorgesteld, teneinde ervoor te zorgen dat er 
voldoende middelen beschikbaar zijn voor de regionale en structuurfondsen, alsook voor 
het groei-initiatief van de Commissie, met bijzondere inachtneming van de innoverende 
elementen en de "zachte" standplaatsfactoren;

Or. de

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 11
Paragraaf 2, streepje 2

- verzoekt de Commissie ontwikkelingsdoelen en indicatoren te ontwikkelen 
overeenkomstig de conclusies van de Europese Raden van Lissabon en Göteborg alsook de 
uitkomsten over innovatie van het rapport-Kok; verlangt dat deze doelen en indicatoren 
meetbaar en concreet zijn, de economische, sociale en milieudimensie betreffen en 
volledig deel uitmaken van de regionale en nationale actieprogramma's van het Europees 
Fonds voor Regionale ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds;

Or. nl

Amendement ingediend door Vladimír Železný

Amendement 12
Paragraaf 2, streepje 3

- roept er daarom toe op het plafond van de financiële vooruitzichten op 1,24 % van het BBP 
vast te stellen, zoals door de Commissie is voorgesteld, teneinde ervoor te zorgen dat er 
voldoende middelen beschikbaar zijn voor de regionale en structuurfondsen, alsook voor 
de essentiële Trans-Europese vervoersprojecten; de middelen voor de regionale en 
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structuurfondsen moeten worden gehandhaafd op het huidige niveau, zelfs indien de 
door de lidstaten verstrekte middelen worden beperkt tot 1% van het BBP. In dat geval 
wordt aanbevolen dat er bespaard wordt op de uitgaven door de EU-subsidies voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid te verlagen, wat de grootste begrotingspost van de 
gehele EU-begroting vormt;

Or. en

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 13
Paragraaf 2, streepje 3 bis (nieuw)

- verzoekt de Commissie echter niet te vergeten dat er voor de verwezenlijking van de 
Lissabon-agenda convergentie tussen de regio's en de lidstaten noodzakelijk is, en dat de 
doelstellingen van het cohesiebeleid niet in al het Lissabon-beleid centraal staan en dat 
niet al het beleid wordt verwezenlijkt met dezelfde instrumenten. Het grootste deel van 
het Lissabon-beleid moet worden gefinancierd door de overheid maar dit wordt niet of 
amper weerspiegeld in de communautaire begroting, in vergelijking met de begrotingen 
van de lidstaten; dringt er derhalve op aan dat de middelen voor dit beleid niet ten koste 
mogen gaan van de middelen die worden uitgetrokken voor het cohesiebeleid;

Or. es

Amendement ingediend door Konstantinos Hatzidakis

Amendement 14
Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. beklemtoont dat het cohesiebeleid in de uitgebreide Europese Unie zich voor enorme 
taken gesteld ziet en dat het bedrag gelijk aan 0,41% van het BBP van de Unie het 
minimum aan financiële middelen vormt waaronder dit beleid volledig haar 
geloofwaardigheid verliest;

Or. el

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 15
Paragraaf 3

3. waardeert de financiële inspanning die is verricht ten behoeve van ultraperifere regio's, om 
hun ontwikkeling te stimuleren, hen in staat te stellen volledig te integreren in de interne 
markt en ervoor te zorgen dat zij kunnen profiteren van de voordelen van het 
communautaire beleid, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke kenmerken 
en omstandigheden van deze regio's; dringt erop aan dat deze financiële inspanning in 
de toekomst zal worden voortgezet in het kader van de strategie voor de ontwikkeling van 
de ultraperifere regio's;
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Or. pt

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 16
Paragraaf 3

3. waardeert de belangrijkste elementen van de toekomstige strategie voor de ontwikkeling 
van de ultraperifere regio's, gepresenteerd in de vorm van een versterkt partnerschap en 
met name gebaseerd op een specifiek programma ter compensatie van de moeilijkheden 
waar hun economieën en bevolkingen mee kampen;

Or. fr

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo en Fernando Fernández Martín

Amendement 17
Paragraaf 3

3. waardeert de financiële inspanning die is verricht ten behoeve van ultraperifere regio's, 
maar is van mening dat om de moeilijkheden te compenseren waarmee deze regio's te 
maken krijgen bij de toegang tot de interne markt, voor ogen gehouden moet worden dat 
het ultraperifere karakter een constante factor is die niet inkomensafhankelijk is; dringt 
er op aan dat de financiële inspanning die overeengekomen is in Berlijn als 
minimumnorm voor al deze regio's wordt gehanteerd;

Or. es

Amendement ingediend door Sérgio Ribeiro

Amendement 18
Paragraaf 3

3. waardeert de financiële inspanning die is verricht ten behoeve van ultraperifere regio's, om 
de moeilijkheden te compenseren waarmee zij te maken krijgen bij de toegang tot de 
interne markt, alsmede de permanente beperkingen van hun endogene 
ontwikkelingsfactoren;

Or. pt
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Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy, Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Mojca 
Drčar Murko, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin en Toomas Savi

Amendement 19
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. is van mening dat voor de financiering van het regionaal en cohesiebeleid in de 
komende Financiële Vooruitzichten minimaal 0,41% van het BBP moet worden 
gereserveerd;

Or. fr

Amendement ingediend door István Pálfi

Amendement 20
Paragraaf 4

4. wijst op het belang van de ondersteuning van dunbevolkte regio's en regio's met een 
buitengrens aan de landzijde en de bijzondere omstandigheden van eiland- en bergregio's;

Or. hu

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez en Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 21
Paragraaf 4 bis (nieuw9

4 bis. dringt aan op het belang van steun aan regio's met structurele nadelen zoals 
ontvolking, veroudering van de bevolking of moeilijke toegankelijkheid; herinnert 
eraan dat in de behoeften van regio's die kampen met deze structurele problemen 
moet worden voorzien door middel van versterkte samenwerking en ad hoc 
maatregelen;

Or. es

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter en Alyn Smith

Amendement 22
Paragraaf 5

5. verwelkomt de integratie van URBAN en Equal, leidend tot een hogere financiering voor 
kleine en grote steden en stedelijke gebieden en een verbetering van de mogelijkheden 
voor interregionale samenwerking tussen stedelijke en regionale autoriteiten;
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Or. de

Amendement ingediend door Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 23
Paragraaf 5 bis (nieuw)

5 bis. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over de voorgestelde financiering van Natura 2000 
die vrijwel uitsluitend ten laste komt van de Structuurfondsen en 
plattelandsontwikkeling, wat ertoe leidt dat natuurbehoudmaatregelen, zowel op 
nationaal als op regionaal niveau, moeten concurreren met sociaal-economische 
beleidsmaatregelen. Hierdoor ontstaat een hiërarchie tussen de 
biodiversiteitsdoelstellingen van de EU en doelstellingen van sectorieel beleid, 
hetgeen de financiering in gevaar brengt. Om die reden verzoekt het de Commissie 
een afzonderlijk instrument voor Natura 2000 te creëren of de middelen voor LIFE+ 
te verhogen, met inbegrip van een fonds dat bestemd is voor biodiversiteit zodat de 
doelstellingen van Natura 2000 kunnen worden verwezenlijkt;

Or. es

Amendement ingediend door Sérgio Ribeiro

Amendement 24
Paragraaf 6

6. stelt vast dat de Commissie voorstelt om het plafond voor eigen middelen te handhaven op 
1,24% van het BNI, zoals reeds gebeurde bij Agenda 2000, maar is van mening dat zou 
moeten worden nagegaan of dit percentage voldoende is om te voorzien in de 
toegenomen cohesiebehoefte van een tot 25 lidstaten uitgebreide Unie, wil zij kunnen 
voldoen aan de verplichtingen en een verdere daling in de achting van het Europese 
publiek voorkomen, en herinnert eraan dat dit plafond met de pakketten Delors I en II 
verhoogd werd van 1,15% van het BBP naar 1,27% van het communautaire BBP 
(1,24% van het communautaire BNI) en dat de bedragen voor de Structuurfondsen 
werden verdubbeld;

Or. pt

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez en Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 25
Paragraaf 6

6. stelt vast dat de Commissie er al mee instemt om het plafond voor eigen middelen te 
handhaven op 1,24% van het BNI en is het eens met de Commissie dat de voorgestelde 
verhoging van het gebruik van die middelen beneden het plafond voor de Unie 
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onontbeerlijk is om te kunnen voldoen aan de verplichtingen en een verdere daling in de 
achting van het Europese publiek te voorkomen;

Or. es

Amendement ingediend door Brigitte Douay

Amendement 26
Paragraaf 6

6. stelt vast dat de Commissie voorstelt om het plafond voor eigen middelen te handhaven op 
1,24% van het BNI en is het eens met de Commissie dat de voorgestelde verhoging van het 
gebruik van die middelen beneden het plafond voor de Unie onontbeerlijk is om te kunnen 
voldoen aan de verplichtingen en om te voorkomen dat het gevoel van teleurstelling in 
Europa bij het publiek verder toeneemt;

Or. fr

Amendement ingediend door Konstantinos Hatzidakis

Amendement 27
Paragraaf 6 bis (nieuw)

6 bis. wijst erop dat de uitbreiding een historische realiteit is, waar we allemaal trots op zijn; 
benadrukt evenwel dat de kosten van de uitbreiding eerlijk en evenwichtig over de 
oude lidstaten moeten worden verdeeld om te voorkomen dat deze alleen worden 
afgewenteld op de cohesielanden en de achterstandsregio's in de EU, die zelf het 
convergentieproces nog niet hebben afgerond;

Or. el

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez en Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 28
Paragraaf 6 bis (nieuw)

6 bis. accepteert de technische uitleg van de Commissie om voor te stellen de steun aan de 
10 nieuwe lidstaten 3,3% van hun BNI te laten bedragen, maar is van mening dat 
deze steun 4% zou moeten bedragen in vastleggingskredieten, zelfs in het geval de 
steun uiteindelijk niet wordt uitgevoerd;

Or. es
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Amendement ingediend door Sérgio Ribeiro

Amendement 29
Paragraaf 7

7. is zich ervan bewust dat de financiële middelen op doeltreffende wijze besteed moeten 
worden, maar wijst er tegelijkertijd op dat het cohesie- en structuurbeleid van de EU de 
afgelopen jaren duidelijk heeft aangetoond dat er sprake is van een Europese toegevoegde 
waarde en altijd heeft bijgedragen aan het verwerven van verdere financiële middelen in de 
regio's; vindt om die reden dat het Stabiliteitspact absoluut moet worden herzien, met 
name met betrekking tot de investeringsuitgaven, gezien de negatieve impact ervan voor 
de volledige uitvoering van de Structuurfondsen in de loop van het huidige financiële 
kader;

Or. pt

Amendement ingediend door István Pálfi en László Surján

Amendement 30
Paragraaf 7

7. is zich ervan bewust dat de financiële middelen op doeltreffende wijze besteed moeten 
worden, maar wijst er tegelijkertijd op dat het cohesie- en structuurbeleid van de EU de 
afgelopen jaren duidelijk heeft aangetoond dat er sprake is van een Europese toegevoegde 
waarde en altijd heeft bijgedragen aan het verwerven van verdere financiële middelen in de 
regio's; is zich er tevens van bewust dat de toetreding van 10 nieuwe lidstaten tot de Unie 
in 2004 een nieuwe uitdaging betekent voor het cohesiebeleid als geheel en tevens aan 
het begin staat van een lang cohesieproces; de regionale ontwikkeling en het 
cohesiebeleid spelen in de periode 2007-2013 dan ook een cruciale rol en men kan zelfs 
zeggen dat de nieuwe lidstaten in deze periode pas echt - en niet alleen in juridische zin -
deel gaan uitmaken van de Unie; onderstreept dat het cohesiebeleid zich voortaan meer 
op de regio's moet concentreren en dat voorkomen moet worden dat er een 
belangentegenstelling ontstaat tussen de achterstandsregio's van de nieuwe en van de 
oude lidstaten;

Or. hu

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter en Alyn Smith

Amendement 31
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. vindt dat het Commissievoorstel om de Financiële Vooruitzichten voor een periode 
van zeven jaar, tot 2013, vast te stellen absoluut moet worden gesteund in verband 
met de afzienbare startproblemen van de nieuwe financieringsperiode na 2007 en de 
onvoldoende ervaring van de nieuwe lidstaten, met name Bulgarije en Roemenië, die 
pas in 2007 zullen toetreden tot de Unie;

Or. de
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter en Alyn Smith

Amendement 32
Paragraaf 8

8. verwelkomt het feit dat zowel het IPA als het ENPI een specifieke component zullen 
bevatten ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking, met het oog op het 
stimuleren van een duurzame economische ontwikkeling, het stipt in acht nemen van 
milieuveiligheidsnormen, de ontwikkeling van milieuwetgeving en het bevorderen van de 
democratie;

Or. en

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 33
Paragraaf 8

8. verwelkomt het feit dat zowel het IPA als het ENPI een specifieke component zullen 
bevatten ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking, met het oog op het 
stimuleren van een duurzame economische ontwikkeling, het stipt in acht nemen van 
beperkingen op milieugebied en het bevorderen van de democratie, alsmede het 
voornemen om programma's voor grensoverschrijdende samenwerking in alle 
grensregio's, ook langs de "oude" binnengrenzen, uit te voeren te meer daar er met de 
huidige INTERREG-programma's zeer veel vooruitgang is geboekt en deze 
opbouwwerkzaamheden moeten worden voortgezet, om geen vacuüm te laten ontstaan;

Or. de

Amendement ingediend door István Pálfi en László Surján

Amendement 34
Paragraaf 8

8. verwelkomt het feit dat zowel het IPA  als het ENPI  een specifieke component zullen 
bevatten ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking, met het oog op het 
stimuleren van een duurzame economische ontwikkeling, het stipt in acht nemen van 
beperkingen op milieugebied en het bevorderen van de democratie; wijst erop dat 
intensievere EU-steun leidt tot samenwerking tussen de lidstaten, wat weer bijdraagt tot 
de sociale cohesie; bepleit daarom dat de Unie in het geval van grensoverschrijdende 
samenwerking tussen regio's zowel binnen de Unie als met regio's daarbuiten niet 
slechts technische hulp verleent, maar ook bijdraagt tot de uitvoering van een belangrijk 
deel van de programma's;

Or. hu
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter en Alyn Smith

Amendement 35
Paragraaf 9

Schrappen.

Or. de

Amendement ingediend door Carlos José Iturgaiz Angulo

Amendement 36
Paragraaf 9

9. verzoekt de Commissie met name de vooruitgang of teruggang van de regio's die getroffen 
zijn door het statistisch effect nauwkeurig in het oog te houden en een gedetailleerd 
jaarverslag in te dienen bij het Parlement over de situatie in die regio's;

Or. es

Amendement ingediend door Sérgio Ribeiro

Amendement 37
Paragraaf 9

9. verzoekt de Commissie de vooruitgang of teruggang van de regio's die getroffen zijn door 
het statistisch effect nauwkeurig in het oog te houden en een gedetailleerd jaarverslag in te 
dienen bij het Parlement over de situatie in die regio's; is van mening dat deze regio's niet 
het slachtoffer mogen zijn van hun virtuele economische groei en verzoekt de Commissie 
hierop toe te zien;

Or. pt

Amendement ingediend door Sérgio Ribeiro

Amendement 38
Paragraaf 9 bis (nieuw)

9 bis. constateert dat het met name de meest welvarende lidstaten van de Europese Unie zijn 
die sterk profiteren van de economische voordelen van een uitgebreide Unie en dat de 
cohesielanden, met name Portugal en Griekenland, voornamelijk voor de kosten van 
de uitbreiding opdraaien en verzoekt de Commissie na te gaan wat de gevolgen van de 
uitbreiding voor deze landen zijn en specifieke programma's voor te stellen die zijn 
afgestemd op de ontwikkeling en modernisering van hun economieën in de 
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uitgebreide Unie;

Or. pt

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter en Alyn Smith

Amendement 39
Paragraaf 10

10. wijst erop dat de regio's die louter om statistische redenen -d.w.z. omdat het gemiddelde 
BBP door de uitbreiding met landen met veel armere regio's is gedaald- ten opzichte 
van het gedaalde gemiddelde BBP schijnbaar rijker geworden zijn, beoordeeld moeten 
worden op grond van hun reële ontwikkelingsproblemen en acht het noodzakelijk dat 
deze regio's onder de convergentiedoelstelling blijven vallen en overeenkomstig hun 
reële problemen behoefte hebben aan verdere passende ondersteuning van de EU en deze 
ook moeten ontvangen; indien geen rekening gehouden wordt met dit louter statistisch 
effect worden deze regio's de "verliezers van de uitbreiding";

Or. de

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 40
Paragraaf 10

10. wijst erop dat de door het statistisch effect getroffen regio's en lidstaten behoefte hebben 
aan verdere passende ondersteuning van de EU en deze ook moeten ontvangen; is van 
mening dat geen enkele regio of lidstaat zich een "verliezer van de uitbreiding" moet 
voelen;

Or. es

Amendement ingediend door Sérgio Ribeiro

Amendement 41
Paragraaf 10

10. wijst erop dat de door het statistisch effect getroffen regio's dezelfde ondersteuning van 
de EU moeten ontvangen als waarvoor zij in aanmerking kwamen in de EU van de 15; 
is van mening dat geen enkele regio zich een "verliezer van de uitbreiding" moet voelen;

Or. pt
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Amendement ingediend door Elmar Brok, Albert Deß, Karl-Heinz Florenz, Ingo Friedrich, 
Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Daniel Gaspary, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Dieter-
Lebrecht Koch, Werner Langen, Kurt Joachim Lauk, Klaus-Heiner Lehne, Peter Liese, 
Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Bernd Posselt, Ingo Schmitt, 
Andreas Schwab, Renate Sommer, Thomas Ulmer, Manfred Weber, Anja Weisgerber en 
Joachim Wuermeling

Amendement 42
Paragraaf 10 bis (nieuw)

10 bis. verwelkomt de mogelijkheid, met name in de nieuwe prioriteit 2, om de innoverende 
capaciteiten in de regio's te stimuleren, omdat zij van cruciaal belang zijn voor de 
verwezenlijking van de Lissabon-doelstellingen en voor het vorderen van de 
Europese Unie;

Or. de

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez en Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 43
Paragraaf 10 bis (nieuw)

10 bis. is van mening dat regio's die niet langer onder de doelstelling vallen omdat hun 
groei niet toe te schrijven is aan het statistisch effect, in aanmerking zouden moeten 
komen voor exact dezelfde compensatie als regio's die zich in die situatie bevonden 
aan het begin van de huidige Financiële Vooruitzichten;

Or. es

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter en Alyn Smith

Amendement 44
Paragraaf 10 bis (nieuw)

10 bis. verzoekt de Commissie te erkennen dat er een wisselwerking bestaat tussen 
regionaal beleid en mededingingsbeleid in regio's die getroffen worden door het 
statistisch effect en in haar analyse rekening te houden met de gevolgen van de 
huidige en toekomstige regels op het gebied van overheidssteun in regio's die 
getroffen worden door het statistisch effect;

Or. en
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Amendement ingediend door István Pálfi en László Surján

Amendement 45
Paragraaf 10 bis (nieuw)

10 bis. wenst dat wordt onderzocht of de regeling voor regio's waarvan het inkomen 
significant lager is dan het gemiddelde van de Unie, flexibeler toegepast kan worden 
door in plaats van de strikte n+2-regel van het Cohesiefonds toe te staan dat de 
termijn voor de eerste drie jaar wordt verlengd tot n+3 of zelfs n+4; pleit er tevens 
voor dat geld dat door toepassing van de n+2-regel niet besteed is, hoe dan ook 
uitsluitend voor cohesiedoeleinden aangewend mag worden;

Or. hu

Amendement ingediend door Carlos José Iturgaiz Angulo

Amendement 46
Paragraaf 11

Schrappen.

Or. es

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter en Alyn Smith

Amendement 47
Paragraaf 11

11. verwelkomt de invoering van een groeiaanpassingsfonds, dat de Unie in staat moet 
stellen snelle en doeltreffende actie te ondernemen ter versnelling van de voortgang bij 
doelstellingen die achter lopen op schema; steunt het standpunt van de Commissie dat 
vooral door het Europese engagement van de Gemeenschap de Europese meerwaarde 
voor de betrokken regio's in hun specifieke probleemsituatie zichtbaar kan worden en 
dringt er verder op aan dat over voorstellen tot herschikking wordt beslist door middel 
van de medebeslissingsprocedure, voorzover zij betrekking hebben op prioriteiten van het 
Parlement en de Raad en dat bij de aanwending van de middelen de participatieregels 
volledig en tijdig worden toegepast;

Or. de
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Amendement ingediend door Sérgio Ribeiro

Amendement 48
Paragraaf 11

11. neemt kennis van de invoering van een groeiaanpassingsfonds, dat de Unie in staat moet 
stellen snelle en doeltreffende actie te ondernemen ter versnelling van de voortgang bij 
doelstellingen die achter lopen op schema; is van mening dat dit fonds niet mag worden 
gefinancierd door middel van een herschikking van middelen, met name van de 
Structuurfondsen, omdat dit een gevaarlijk precedent zou scheppen; verzoekt de 
Commissie, indien toch besloten wordt over te gaan tot herschikking, in het bijzonder 
rekening te houden met regio's die getroffen zijn door het statistisch effect en dringt er 
verder op aan dat het wordt geraadpleegd over alle voorstellen tot herschikking 
(schrappen) voorzover zij betrekking hebben op prioriteiten van het Parlement en de 
Raad;

Or. pt

Amendement ingediend door Carlos José Iturgaiz Angulo

Amendement 49
Paragraaf 11 bis (nieuw)

11 bis. erkent dat er bepaalde flexibiliteitsmechanismen moeten bestaan, maar zij mogen de 
beleidsprioriteiten en de hoogte van de in de Financiële Vooruitzichten toegezegde 
bedragen niet wijzigen; is van mening dat er crises mee moeten kunnen worden 
bedwongen, maar dat zij een uitzonderlijk karakter moeten hebben; verzoekt de 
Commissie wanneer zij een herschikking van de middelen voorstelt, het economisch 
beleid van de lidstaten niet aan bepaalde voorwaarden te binden;

Or. es

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter en Alyn Smith

Amendement 50
Paragraaf 12

12. stelt vast dat in de toekomst het financiële beheer van de structuurfondsen meer 
proportioneel en gedecentraliseerd zal zijn, waardoor de verantwoordelijkheid voor een 
deugdelijk financieel beheer meer zal komen te liggen bij de lidstaten en de regio's; 
ondersteunt de Commissie bij haar inspanningen om de procedures te rationaliseren, de 
administratieve kosten te verlagen -echter niet ten koste van de decentralisering- en de 
besluitvorming te versnellen; verzoekt de Commissie echter om met passende 
instrumenten, zoals de efficiëntiereserve, te zorgen voor een op gemeenschappelijke 
richtsnoeren afgestemde aanwending van de Europese middelen alsmede, met het oog 



PE 353.366v01-00 18/22 AM\552602NL.doc

NL

op de transparantie, om het Parlement op de hoogte te stellen van tekortkomingen bij de 
nationale of regionale procedures voor financiële controle, alsmede van de maatregelen 
die zij heeft getroffen om de situatie recht te zetten;

Or. de

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 51
Paragraaf 12

12. stelt vast dat in de toekomst het financiële beheer van de structuurfondsen meer 
proportioneel en gedecentraliseerd zal zijn, waardoor de financiële verantwoordelijkheid 
voor een deugdelijk financieel beheer meer zal komen te liggen bij de lidstaten, de regio's 
en de steden;

Or. nl

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter en Alyn Smith

Amendement 52
Paragraaf 12 bis (nieuw)

12 bis. dringt er bij de Commissie op aan alleen dan toestemming te verlenen voor 
aanwending van Europese middelen wanneer de plannen zijn onderzocht en 
opgesteld overeenkomstig het besluit van 3 juli 2003 inzake "genderbudgeting"1; 

Or. de

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter en Alyn Smith

Amendement 53
Paragraaf 12 ter (nieuw)

12 ter. wijst erop dat vanuit het oogpunt van regionaal beleid de meerjarigheid van de 
financiële programmering, en daarmee de programmeringszekerheid voor de 
regio's, absoluut noodzakelijk is en dat derhalve het instrument van de Financiële 
Vooruitzichten door geen enkele Europese instelling lichtvaardig ter discussie mag 
worden gesteld; maant de Raad intensief met het Europees Parlement toe te werken 
naar een besluitvorming over de Financiële Vooruitzichten die in het belang is van 
de uitgebreide Unie én haar integratie;

Or. de

  
1 PB C 74E van 24.3.2004, blz. 746.
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Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy

Amendement 54
Paragraaf 13

Schrappen.

Or. fr

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 55
Paragraaf 13

Schrappen.

Or. nl

Amendement ingediend door Vladimír Železný

Amendement 56
Paragraaf 13

13. spoort de Commissie aan om specifieke acties te ondernemen binnen het kader van het 
herziene Europees Sociaal Fonds ter versterking van de sociale integratie van migranten, 
en hun toegang tot de arbeidsmarkt te verbeteren, om zo burgers van derde landen met 
andere culturele, religieuze, taalkundige en etnische achtergronden in staat te stellen deel 
te nemen aan alle aspecten van de Europese samenleving, mits deze migranten de taal, 
cultuur, tradities en met name de rechtstaat in het gastland respecteren en hoog achten 
en op voorwaarde dat dergelijke specifieke acties niet ten koste gaan van de rechten en 
arbeidskansen van de burgers van het gastland;

Or. en

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez en Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 57
Paragraaf 13 bis (nieuw)

13 bis. verzoekt de Commissie de reeds ingediende aanvragen te kwantificeren en verzoekt 
de Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide 
Unie 2007-2013 rekening te houden met deze toename in haar eindverslag; 

Or. es
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter en Alyn Smith

Amendement 58
Paragraaf 13 bis (nieuw)

13 bis. verzoekt de lidstaten aan te geven hoe zij de financiële steun zullen verlenen die 
nodig is om duurzame ontwikkeling te bereiken zoals overeengekomen is op de Top 
van Göteburg, met name ten aanzien van het beheer van het Natura 2000 netwerk, 
de middelen die benodigd zijn voor de implementatie van de waterkaderrichtlijn en 
de bijdrage aan de verwezenlijking van de Kyoto-doelstellingen;

Or. en

Amendement ingediend door Sérgio Ribeiro

Amendement 59
Paragraaf 14

14. roept de Commissie op maatregelen te treffen om te waarborgen dat de middelen voor het 
cohesie- en structuurbeleid niet (schrappen) worden verlaagd ten gunste van andere 
beleidsmaatregelen en verzet zich ertegen dat de Structuurfondsen een variabele factor 
worden waarmee begrotingsproblemen kunnen worden opgelost;

Or. pt

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 60
Paragraaf 14

14. dringt er bij de Commissie op aan erop toe te zien dat de maatregelen die worden 
vastgesteld niet leiden tot een verlaging van de middelen voor het cohesiebeleid ten 
gunste van ander beleid, en dat zij zich ervan bewust is dat hoewel de cohesie-uitgaven 
gericht moeten zijn op het tot stand brengen van duurzame groei, convergentie tussen 
de lidstaten niet mag worden vervangen door concurrentie;

Or. es

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter en Alyn Smith

Amendement 61
Paragraaf 14

14. roept de Commissie op maatregelen te treffen om te waarborgen dat de middelen voor het 



AM\552602NL.doc 21/22 PE 353.366v01-00

NL

cohesie- en structuurbeleid niet sterker worden verlaagd ten gunste van andere 
beleidsmaatregelen en veroordeelt die lidstaten die getracht hebben het Europese ideaal 
terug te brengen tot de steriele vraagstelling "wat kost het/wat levert het op", terwijl ze 
standpunten innemen die indruisen tegen de belangen van andere lidstaten en zelfs van 
hun eigen regio's;

Or. en

Amendement ingediend door Sérgio Ribeiro

Amendement 62
Paragraaf 15

15. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het tijdschema wordt aangehouden, zodat de 
nieuwe programma's van het cohesie- en structuurbeleid tijdig in 2007 van start kunnen 
gaan; steunt het voorstel van de Commissie om de volgende Financiële Vooruitzichten 
zich te laten uitstrekken over een periode van zeven jaar (2007-2013).

Or. pt


