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Amendement1
Iratxe García Pérez, Manuel Medina Ortega

Ontwerpresolutie
Visa 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gelet op artikel 299, lid 2 van het EG-
Verdrag, dat na de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon zal worden 
vervangen door de artikelen 299 en 311 
bis, betreffende de specifieke kenmerken 
van de ultraperifere regio's, en gelet op 
artikel 87, lid 3, letter a),

– gelet op artikel 299, lid 2 van het EG-
Verdrag, dat na de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon zal worden 
vervangen door de artikelen 349 en 355, 
betreffende de specifieke kenmerken van 
de ultraperifere regio's, en gelet op artikel 
107 lid 3, letter a),

Or. es

Amendement2
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Azoren, de 
Canarische Eilanden, Guadeloupe, Frans 
Guyana, Madeira, Martinique en La 
Réunion te kampen hebben met blijvende, 
ernstige en elkaar versterkende handicaps, 
zoals de grote afstand tot het Europese 
vasteland, de insulaire of geheel omsloten 
ligging, het moeilijke reliëf en klimaat en 
de beperkte omvang van hun markten,

A. overwegende dat de Azoren, de 
Canarische Eilanden, Guadeloupe, Frans 
Guyana, Madeira, Martinique en La 
Réunion te kampen hebben met ernstige en 
elkaar versterkende handicaps, zoals de 
grote afstand tot het Europese vasteland, de 
insulaire of geheel omsloten ligging, het 
moeilijke reliëf en klimaat en de beperkte 
omvang van hun markten,

Or. de

Amendement3
Margie Sudre

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat Saint-Martin en Saint-
Barthélemy, die bestuurlijk en politiek van 
Guadeloupe zijn afgescheiden, met naam 
worden genoemd in de artikelen 299 en 311 
bis van het EG-Verdrag dat is gewijzigd door 
het Verdrag van Lissabon, als zijnde nieuwe 
ultraperifere regio's (UPR),

B. overwegende dat Saint-Martin en Saint-
Barthélemy, die bestuurlijk en politiek van 
Guadeloupe zijn afgescheiden, met naam 
worden genoemd in de artikelen 299 en 311 
bis van het EG-Verdrag dat is gewijzigd door 
het Verdrag van Lissabon, als zijnde nieuwe 
ultraperifere regio's (UPR),

Or. fr

Amendement4
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende de bijzondere situatie 
van Ceuta en Melilla, twee verafgelegen 
steden aan de grens met andere 
continenten,

Or. es

Amendement5
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat erkend moet 
worden dat de ultraperifere regio's (UPR) 
een bijzondere positie innemen, door een 
beleid en maatregelen voor te stellen 
zonder tijdelijke criteria en los van 
conjuncturele of kunstmatige 
ontwikkelingen van de welvaart en die 
inspelen op de permanente handicaps 
waarmee deze regio’s te kampen hebben,
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Or. pt

Amendement6
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat economie van de 
UPR’s die structureel nauw verbonden is 
met de landbouw, die samen met de 
dienstverlening (het toerisme vooral) een 
economische activiteit vormt die van groot 
belang is voor de werkgelegenheid in deze 
regio’s, 

C. overwegende de economie van de 
UPR’s die structureel nauw verbonden is 
met de landbouw en de visserij, die samen 
met de dienstverlening (het toerisme 
vooral) economische activiteiten vormen
die van groot belang zijn voor de 
werkgelegenheid in deze regio’s,

Or. pt

Amendement7
Margie Sudre

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de UPR's volledig 
afhankelijk zijn van vervoermiddelen,

E. overwegende dat de UPR's volledig 
afhankelijk zijn van vervoermiddelen en 
dat de extra kosten voor het personen- en 
goederenvervoer, de onvoldoende 
frequentie of ontsluiting, de hoge 
tarieven, de moeilijkheden om regionaal 
vervoer in te stellen en te behouden, 
vormen belangrijke knelpunten voor de 
economische ontwikkeling en de 
bereikbaarheid van de UPR’ s,

Or. fr
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Amendement8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de UPR's gedurende de 
afgelopen drie jaar direct zijn geraakt door 
belangrijke hervormingen op 
gemeenschappelijk niveau, waaronder de 
hervormingen van de financiële 
vooruitzichten, het regionaal beleid 2007-
2013, het EVF, het ELFPO, de staatssteun, 
de GMO's voor suiker en bananen, de 
POSEI-programma's voor landbouw en 
visserij, en dat deze ontwikkelingen vaak 
ernstige gevolgen voor deze regio's 
hebben gehad,

F. overwegende dat de UPR's gedurende de 
afgelopen drie jaar direct zijn geraakt door 
belangrijke hervormingen op 
gemeenschappelijk niveau, waaronder de 
hervormingen van de financiële 
vooruitzichten, het regionaal beleid 2007-
2013, het EVF, het ELFPO, de staatssteun, 
de GMO's voor suiker en bananen, de 
POSEI-programma's voor landbouw en 
visserij, 

Or. de

Amendement9
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het beeld van de 
URP’s die vaak gezien worden als regio’s 
die door EU- en overheidssubsidies op de 
been worden gehouden zonder dat er een 
duidelijk effect van deze financieringen 
naar voren komt, in geringe mate wordt 
gecompenseerd door de werkelijke 
toegevoegde waarde van deze regio’s voor 
de EU op het gebied van het milieu, 
cultuur en geo-strategie, voordelen die 
niet direct zichtbaar zijn, 

Or. fr
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Amendement10
Madeleine Jouye de Grandmaison

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de URP’s een 
enorm voordeel vormen voor de Europese 
Unie op het gebied van de ruimtevaart, 
vooral dankzij Kourou,

Or. fr

Amendement11
Madeleine Jouye de Grandmaison

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter.  overwegende dat de status van de 
Europese Unie als mogendheid met een 
zeer rijke biodiversiteit met name te 
danken is aan de UPR’s en de LGO’s,

Or. fr

Amendement12
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt, in verband met het veelvoud 
aan onderwerpen en de complexiteit van de 
betreffende beleidsmaatregelen, de eenheid 
UPR binnen de Commissie te handhaven 
en het personeelsbestand fors uit te 
breiden, zodat de noodzakelijke middelen 
voor de voorzetting van de missies zijn 

2. verzoekt, in verband met het veelvoud 
aan onderwerpen en de complexiteit van de 
betreffende beleidsmaatregelen, de eenheid 
UPR binnen de Commissie te handhaven, 
zodat de noodzakelijke middelen voor de 
voorzetting van de missies zijn 
gewaarborgd;
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gewaarborgd;

Or. de

Amendement13
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de steun van de 
Structuurfondsen nog steeds voor een groot 
gedeelte bijdraagt aan de ontwikkeling van 
de UPR's; wenst evenwel dat het 
cohesiebeleid beter wordt gecombineerd 
met de overige communautaire 
beleidsmaatregelen ter verhoging van de 
synergie; verzoekt de Commissie er blijk 
van te geven dat zij flexibeler is en zich 
steeds beter aanpast aan de realiteit van de 
ultraperifere regio's;

4. stelt vast dat de steun van de 
Structuurfondsen nog steeds voor een groot 
gedeelte bijdraagt aan de ontwikkeling van 
de UPR's; wenst evenwel dat het 
cohesiebeleid beter wordt gecombineerd 
met de overige communautaire 
beleidsmaatregelen ter verhoging van de 
synergie alsmede voor een betere
aanpassing aan de realiteit van de 
ultraperifere regio's;

Or. de

Amendement14
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt in het bijzonder het beheer 
van de EFRO kredieten voor de 
ultraperifere regio’s gemakkelijker te 
maken door het doel ervan ruim genoeg 
vast te stellen, zodat de totale kredieten 
besteed kunnen worden via investeringen, 
of door alle extra kosten in verband met 
ultraperifere ligging op zich te nemen, 
inclusief het vervoer van de producten die 
vermeld worden in Bijlage 1 van het 
verdrag;
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Or. es

Amendement15
Madeleine Jouye de Grandmaison

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. neemt nota van de bevredigende
resultaten die zijn verkregen in het kader 
van de POSEI-programma's (landbouw en 
visserij) en voor de bedrijfskolommen 
suikerriet, rum en bananen; wil dat er 
daadwerkelijk rekening wordt gehouden 
met de financiële gevolgen voor deze 
agrarische bedrijfskolommen, die mogelijk 
voortvloeien uit de lopende internationale 
onderhandelingen en de acties die binnen 
de WTO zijn aangegaan; blijft waakzaam 
ten aanzien van de aanpak bij de herziening 
halverwege de looptijd van de POSEI-
programma's en de evaluatie van de 
gedifferentieerde belastingstelsels;

5. neemt nota van de resultaten die zijn 
verkregen in het kader van de POSEI-
programma's (landbouw en visserij) en 
voor de bedrijfskolommen suikerriet, rum 
en bananen; wil dat er daadwerkelijk 
rekening wordt gehouden met de financiële 
gevolgen voor deze agrarische 
bedrijfskolommen, die mogelijk 
voortvloeien uit de lopende internationale 
onderhandelingen en de acties die binnen 
de WTO zijn aangegaan; blijft waakzaam 
ten aanzien van de aanpak bij de herziening 
halverwege de looptijd van de POSEI-
programma's en de evaluatie van de 
gedifferentieerde belastingstelsels;

Or. fr

Amendement16
Madeleine Jouye de Grandmaison

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is ingenomen met de uitvoering van 
het programma NETBIUM dat een 
veelzeggend voorbeeld is van de 
mogelijkheden van de UPR’s op het 
gebied van het wetenschappelijk 
onderzoek; niettemin zet het vraagtekens 
bij het feit dat ondanks de vele 
uitgevoerde projecten en het grote 
potentieel van de UPR’s hun integratie 
binnen de Europese onderzoeksruimte 
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(EER) nog achterblijft; het verzoekt in die 
zin de inspanningen te verdubbelen om: 
(1) meer onderzoeksinstrumenten op 
lokaal vlak in te zetten op het niveau van 
hun mogelijkheden, (2) de lokale 
autoriteiten van de UPR’s te stimuleren 
en te steunen om hun inspanningen en 
investeringen op het gebied van onderzoek 
te vergroten (cruciaal voor het creëren 
van nieuwe werkgelegenheid en 
veelbelovende economische sectoren, (3) 
om de ontwikkeling aan te moedigen en te 
bevorderen van uitstekende universiteiten 
met aantrekkingskracht, die over reële 
middelen beschikken en op het zelfde 
niveau staan als de universiteiten op de 
het Europese grondgebied van de Unie;

Or. fr

Amendement17
Madeleine Jouye de Grandmaison

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie een 
ondersteuningsprogramma van de lokale 
culturen van de UPR’s uit te voeren voor 
de instandhouding en stimulering van de 
regionale talen (zoals het Creools), de 
levenswijzen, de tradities op het gebied 
van de kleding, de artistieke, culinaire, 
spirituele en filosofische tradities van deze 
regio’s ;

Or. fr

Amendement18
Madeleine Jouye de Grandmaison

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 quater.  verzoekt de Commissie rekening 
te houden met de bijzondere positie van 
Guyana bij de steunprogramma’s die 
gericht zijn op de URP’s: Guyana is een 
van de weinige grondgebieden van de 
Europese Unie waar nog verschillende 
inheemse volkeren leven, die 
gerespecteerd en met alle middelen 
beschermd dienen te worden: in de 
Verklaring van de Verenigde Naties over 
de rechten van inheemse volkeren van 3 
september 2007 wordt immers bevestigd 
dat inheemse volkeren gelijk zijn aan alle 
andere volkeren, dat zij het recht hebben 
om verschillend te zijn, zich als 
verschillend te beschouwen en als 
zondanig gerespecteerd te worden; met 
dat doel moeten er speciaal voor hen ten 
spoedigste specifieke Europese 
steunprogramma’s worden opgesteld om 
de culturele rijkdom die deze volkeren 
voor het Europese gemeenschappelijk 
erfgoed en de mensheid 
vertegenwoordigen afdoende te 
beschermen, om de intrinsieke rechten 
van deze volkeren te bevorderen en te 
respecteren, rechten immers die 
voortvloeien uit hun verschillende 
politieke, sociale en economische 
structuur, cultuur, spirituele traditie, 
geschiedenis, filosofie en voorts met het 
doel om vooral hun rechten op het volle 
genot van hun grond, gebieden en 
hulpbronnen veilig te stellen.

Or. fr

Amendement19
Iratxe García Pérez, Manuel Medina Ortega

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt de onverschilligheid die het DG 
Handel op het eerste gezicht heeft getoond 
ten aanzien van de inachtneming van de 
specifieke kenmerken van de ultraperifere 
regio's tijdens de onderhandelingen over de 
EPO's en dringt er bij de Commissie op aan 
op zoek te blijven gaan naar compromissen 
die rekening houden met de belangen van 
de betrokken UPR's in het kader van de 
definitieve overeenkomsten die met de 
ACS-landen zullen worden afgesloten;

9. roept het DH Handel op om rekening te 
houden met de specifieke kenmerken van 
de ultraperifere regio's tijdens de 
onderhandelingen over de EPO's en dringt 
er bij de Commissie op aan op zoek te 
blijven gaan naar compromissen die 
rekening houden met de belangen van de 
betrokken UPR's in het kader van de 
definitieve overeenkomsten die met de 
ACS-landen zullen worden afgesloten;

Or. es

Amendement20
Madeleine Jouye de Grandmaison

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis.  betreurt dat de UPR’s niet 
betrokken zijn bij de onderhandelingen 
over de EPO’s ten aanzien van de dossiers 
over hun specifieke belangen en evenmin 
bij de onderhandeling over de EPO’s met 
de ACS-landen over dezelfde dossiers; het 
verzoekt derhalve aan de Commissie om 
de URP’s zo nauw mogelijk te betrekken 
bij de voortzetting van deze 
onderhandelingen;

Or. fr

Amendement21
Madeleine Jouye de Grandmaison

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 ter.  vraagt de Commissie in het kader 
van het actieplan voor het grote 
nabuurschap om met het oog op de 
verdeling van de financieringen met het 
EOF voor de extraterritoriale 
samenwerkingsprojecten tussen de UPR’s 
en de ACS-landen in de verschillende 
URP’s informatiebijeenkomsten op te 
zetten en te organiseren die erop gericht 
zijn dat de plaatselijke betrokkenen (in de 
private en particuliere sector) de complexe 
en specifieke problemen van de 
procedures die nodig zijn voor de 
totstandkoming en succesvolle afronding 
begrijpen en kunnen hanteren;

Or. fr

Amendement22
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11.  maakt zich zorgen over bepaalde 
maatregelen die de Commissie heeft 
voorgesteld op het gebied van vervoer, in 
het bijzonder de evaluatie van de 
specifieke behoeften of de inachtneming 
van de externe milieueffecten; bevestigt 
opnieuw de noodzaak de UPR's op dit 
punt een gedifferentieerde behandeling te 
geven, met name wat betreft de integratie 
van de burgerluchtvaart in het ETS-
systeem teneinde de inspanningen die zijn 
gedaan om hun gebrekkige 
toegankelijkheid te compenseren niet aan 
te tasten;

Schrappen

Or. de
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Amendement23
Madeleine Jouye de Grandmaison

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de communautaire 
maatregelen een katalysatoreffect moeten 
hebben op de ondernemingsgeest voor het 
opzetten, vanuit de UPR's, van 
onderzoekscentra en zich daarbij te 
verlaten op de sectoren die hun troeven en 
know-how optimaal benutten, zoals 
afvalbeheer, hernieuwbare energiebronnen, 
mobiliteit van studenten, 
klimaatonderzoek en crisisbeheersing;

12. is van mening dat de communautaire 
maatregelen een katalysatoreffect moeten 
hebben op de ondernemingsgeest voor het 
opzetten, vanuit de UPR's, van 
onderzoekscentra en zich daarbij te 
verlaten op de sectoren die hun troeven en 
know-how optimaal benutten, zoals 
afvalbeheer, hernieuwbare energiebronnen, 
zelfvoorziening op energiegebied, 
mobiliteit van studenten, onderzoek op het
gebied van de klimaatveranderingen en de 
biodiversiteit en voorts van de 
crisisbeheersing; 

Or. fr

Amendement24
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de communautaire 
maatregelen een katalysatoreffect moeten 
hebben op de ondernemingsgeest voor het 
opzetten, vanuit de UPR's, van 
onderzoekscentra en zich daarbij te verlaten op 
de sectoren die hun troeven en know-how 
optimaal benutten, zoals afvalbeheer, 
hernieuwbare energiebronnen, mobiliteit van 
studenten, klimaatonderzoek en 
crisisbeheersing;

12. is van mening dat de communautaire 
maatregelen een katalysatoreffect moeten 
hebben op de ondernemingsgeest voor het 
opzetten, vanuit de UPR's, van 
onderzoekscentra in het kader van 
publiek-private samenwerkingen en zich 
daarbij te verlaten op de sectoren die hun 
troeven en know-how optimaal benutten, 
zoals afvalbeheer, hernieuwbare 
energiebronnen, mobiliteit van studenten, 
klimaatonderzoek en crisisbeheersing;

Or. fr
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Amendement25
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. acht het noodzakelijk dat de 
bewoners van deze regio’s volledig 
toegang kunnen krijgen tot de media en 
communicatiemiddelen via de nieuwe 
technologieën, zoals bijvoorbeeld de 
breedbandtechnologieën en de 
breedbandtoegang tot het Internet;

Or. pt

Amendement26
Madeleine Jouye de Grandmaison

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. herinnert er aan dat tal van voor 
de UPR’s voort te zetten of te initiëren 
acties en programma’s mogelijk een 
belangrijke bijdrage leveren aan de 
communautaire en internationale 
opgestelde prioriteiten; met name op 
gebieden als de klimaatopwarming, de 
bescherming van de biodiversiteit, de 
duurzame energie, de gezondheidszorg in 
ontwikkelingslanden, de 
voedselvoorziening, de verscheidenheid 
van economische- en 
productieactiviteiten, het onderzoek naar 
de slavernij en het kolonialisme;

Or. fr
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Amendement27
Madeleine Jouye de Grandmaison

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de Commissie in het kader 
van de onderzoeksprogramma’s er voor te 
zorgen dat er een goede financiering komt 
voor het onderzoek naar de geschiedenis 
van de slavernij en het kolonialisme;

Or. fr

Amendement 28
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt erop aan de reikwijdte van 
artikel 299, lid 2 van het EG-Verdrag 
(hierna de artikelen 299 en 311 bis), basis 
van het communautaire beleid ten gunste 
van de UPR's en pijler van de waardering 
die de diensten van de Commissie aan 
deze regio's heeft toegekend, als 
onderwerp op de agenda van de debatten 
te zetten, opdat aan de behoeften van deze 
regio's op juridisch, institutioneel en 
politiek gebied wordt voldaan;

Schrappen

Or. de

Amendement29
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van oordeel dat de EU-strategie 
ten gunste van de ultraperifere regio’s 
verankerd moet worden in permanente 
maatregelen die beschikken over 
voldoende financiële middelen en zijn 
toegespitst op de verschillende behoeftes 
van iedere regio afzonderlijk, zodat deze 
regio’s het hoofd kunnen bieden tegen de 
permanente structurele handicaps 
waarmee zij te kampen hebben;

Or. pt

Amendement30
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter.  is van oordeel dat wil men een 
betere coherentie en een grotere efficiency 
van de maatregelen ten gunste van de 
ultraperifere regio’s kunnen garanderen 
en om een concrete invulling aan hun 
status te geven, niet alleen het specifieke 
karakter van de ultraperifere ligging 
dwars door de verschillende 
communautaire beleidsterreinen 
gewaarborgd moet worden, maar ook dat 
er een communautair steunprogramma 
voor deze regio’s moet komen met 
toereikende financiële middelen die alle 
bestaande maatregelen omvat;

Or. pt
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Amendement31
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. verzoekt met spoed 
maatregelen te nemen die gericht zijn op 
de bestrijding van de permanente 
werkloosheid, armoede en ongelijke 
inkomensverdeling in de ultraperifere 
regio’s, waarvan het desbetreffende 
percentage tot de hoogste binnen de EU 
behoort;

Or. pt

Amendement32
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. benadrukt het belang van de 
openbare diensten voor de sociaal-
economische cohesie van de ultraperifere 
regio’s, met name in de sectoren van het 
lucht- en zeevervoer, de energie en de 
communicatie;

Or. pt

Amendement33
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie op haar 
medewerking te verlenen aan de lidstaten 

Schrappen
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die voornemens zijn de 
overbruggingsclausule van artikel 311 bis, 
lid 6 toe te passen;

Or. de

Amendement34
Margie Sudre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat de UPR’s een 
kans inhouden voor de Unie bij haar 
huidige beraadslagingen over de 
klimaatveranderingen, zowel ten aanzien 
van het onderzoek naar de risico’s, het 
tegengaan van schade, de respons op 
rampen, als van het behoud van de eco-
systemen; verzoekt daaromtent dat de 
Raad op zo kort mogelijke termijn de 
herziene verordening over het SFEU 
goedkeurt, die uitdrukkelijke gericht is op 
de specifieke eigenschappen van de 
ultraperifere ligging; verlangt voorts dat 
in de voorstellen van de Commissie voor 
een sterker reactievermogen bij rampen er 
gebruik wordt gemaakt van de expertise 
die samenhangt met de geografische 
ligging van deze regio’s;

Or. fr

Amendement35
Margie Sudre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter.  wenst dat er in het toekomstige 
gemeenschappelijke migratiebeleid 
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speciale aandacht wordt geschonken aan 
de situatie van de URP’s die allen 
buitensgrenzen zijn van de Unie, omringd 
worden door minder bevoordeelde derde 
landen, te kampen hebben met een zeer 
sterke migratiedruk die, tegelijk met een 
vaak veel hogere demografische groei dan 
het communautaire gemiddelde, leidt tot 
ernstige economische en sociale 
spanningen in deze regio’s;

Or. fr

Amendement36
Iratxe García Pérez, Manuel Medina Ortega

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. pleit ervoor de communautaire steun 
voor de landbouw van de UPR's, die
beknopter is besproken dan de andere 
thema's, onderwerp te laten zijn van 
diepgaande reflecties over de identificatie
van de werkelijke uitdagingen, de 
noodzakelijke ontwikkeling naar lokale 
zelfvoorziening, het belang van de 
milieudimensie en de inachtneming van de 
gevolgen van de openstelling van de 
markten die middels de EPO's wordt 
gerealiseerd;

17. pleit voor een communautaire steun 
voor de landbouw van de UPR's, die 
beknopter is besproken dan de andere 
thema's, maar die onderwerp dient te zijn
van diepgaande reflecties over de 
identificatie van de werkelijke uitdagingen, 
de noodzakelijke ontwikkeling naar lokale 
zelfvoorziening, het belang van de 
milieudimensie en de inachtneming van de 
gevolgen van de openstelling van de 
markten middels de EPO’s en de 
toekomstige vrijhandelsovereenkomsten 
met Latijns-Amerika en de 
Andesgemeenschap;

Or. es

Amendement37
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt het allerhoogste belang 
van de landbouw voor de ultraperifere 
regio’s en de bijdrage die deze sector biedt 
aan de doelstelling van de economische 
en sociale cohesie wegens de daaruit 
voortkomende inkomsten en 
werkgelegenheid en de bevordering van 
de economische activiteiten bij de 
toelevering en afneming; bepleit de 
invoering van nieuwe maatregels die het 
inkomensniveau van de producenten, de 
werkgelegenheid en de economische 
situatie van de agrarische sector kunnen 
veilig stellen; bepleit de handhaving van 
de landbouwsteun die maximaal 
gerelateerd is aan de productie, de 
toepassing van een systeem van leningen 
en de voortzetting van de steun ten gunste 
van producentenorganisaties, met name 
om de afzet van hun producten te 
bevorderen;

Or. pt

Amendement38
Margie Sudre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van oordeel dat de URP’s een 
centrale plaats dienen te krijgen binnen 
het maritieme beleid van de Unie en 
dringt er op aan dat het debat over deze 
kwestie met name wordt toegespitst op 
hun mogelijke rol bij de duurzame 
exploitatie van de zeeën, oceanen en 
kuststroken en de internationale 
maritieme governance;

Or. fr
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Amendement39
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter.  is geen voorstander van een 
algehele verhoging van de melkquota 
binnen de EU, zoals de Commissie 
voorstelt, maar van een lokale verhoging, 
afhankelijk van de productiecapaciteiten 
en de behoefte van deze of gene lidstaat of 
regio, vooral de verafgelegen regio’s; 
bepleit de instelling van een “premie” ten 
gunste van de producenten van deze 
regio’s ter ondersteuning van het 
georganiseerde ophalen van melk;

Or. pt

Amendement40
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de vraagstukken omtrent de 
communautaire financiering van de 
strategie van de Unie voor de UPR's in de 
toekomst en de compensatie van de 
gevolgen van de handicaps die verband 
houden met de ultraperifere ligging, niet uit 
de weg te gaan;

18. verzoekt de vraagstukken omtrent de 
communautaire financiering van de 
strategie van de Unie voor de UPR's in de 
toekomst en de compensatie van de 
gevolgen van de handicaps die verband 
houden met de ultraperifere ligging, niet uit 
de weg te gaan en zonder taboes te 
bespreken;

Or. de
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Amendement41
Madeleine Jouye de Grandmaison

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie in het kader 
van de compensatie van de handicaps die 
gerelateerd zijn aan de ultraperifere 
ligging, een Europese richtlijn op te 
stellen ter reglementering van de door de 
private- en overheidsbedrijven 
gehanteerde tarieven bij de post- en de 
telecommunicatiediensten, zodat deze 
tarieven niet uitkomen boven de prijzen 
voor telecommunicatie en postbestellingen 
die de continentale lidstaten onderling 
toepassen;

Or. fr

Amendement42
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de EU-instellingen om 
Ceuta en Mililla op dezelfde wijze te 
behandelen als de ultraperifere regio’s;

Or. es

Amendement43
Pedro Guerreiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wenst dat overeenkomstig artikel 
299, lid 2, van het EU-verdrag de toegang 
tot de structuurfondsen voor de perifere 
regio’s niet afhankelijk wordt gesteld van 
hun BBP in verhouding tot het 
communautaire gemiddelde; is van 
mening dat de communautaire bijdragen 
voor deze regio’s moeten worden 
verhoogd; 

Or. pt

Amendement44
Iratxe García Pérez, Manuel Medina Ortega

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. raadt dringend aan de middelen die 
worden ingezet om het hoofd te bieden aan 
de beperkte omvang van de lokale markten, 
het steeds opener wordende 
concurrentieklimaat, de moeilijke toegang 
tot de afzetgebieden binnen de Europese 
continentale markt of in hun respectieve 
geografische zones, ook een prioritair 
onderwerp van reflectie te laten zijn, 
evenals de effectieve deelname van de 
UPR's aan het Europese innovatiebeleid en 
het beleid betreffende de bestrijding van de 
digitale kloof;

19. raadt dringend aan de middelen die 
worden ingezet om het hoofd te bieden aan 
de beperkte omvang van de lokale markten, 
het steeds opener wordende 
concurrentieklimaat, de moeilijke toegang 
tot de afzetgebieden binnen de Europese 
continentale markt of in hun respectieve 
geografische zones, ook een prioritair 
onderwerp van reflectie te laten zijn, 
evenals de effectieve deelname van de 
UPR's aan het Europese innovatiebeleid en 
het beleid betreffende de bestrijding van de 
digitale kloof, inclusief het nauwer 
aanhalen van de banden met de 
nabuurlanden;

Or. es
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Amendement45
Margie Sudre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt er op aan dat het 
partnerschap, dat onontbeerlijk is voor 
het slagen van het debat, zich niet beperkt 
tot alleen de lokale, nationale en EU-
overheidsinstelingen maar, zoals in het 
verleden, de gelegenheid biedt om de 
gehele ultraperifere sociale 
infrastructuur, vertegenwoordigd door 
gestructureerde organisaties die dagelijks 
de effecten van het communautaire beleid 
ter plaatse ervaren, bij de discussie te 
betrekken;

Or. fr

Amendement46
Margie Sudre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat het uitspelen van de 
bijzondere troeven van de UPR's, in het 
bijzonder als buitenposten van de Europese 
Unie buiten het Europese continent, de 
beste strategie is om een binnenlandse en 
duurzame ontwikkeling voor deze regio's te 
garanderen;

20. is van mening dat het uitspelen van de 
bijzondere troeven van de UPR's, als 
buitenposten van de Europese Unie buiten 
het Europese continent, de beste strategie is 
om een binnenlandse en duurzame 
ontwikkeling voor deze regio's te 
garanderen met name via een toerisme dat 
de gehele rijkdom aan geschiedenis en 
cultureel, artistiek en architectonisch 
erfdeel bestrijkt, die de Unie moreel 
verplicht is te beschermen;

Or. fr



PE402.891v01-00 26/26 AM\712633NL.doc

NL

Amendement47
Madeleine Jouye de Grandmaison

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de commissie een 
mededeling uit te brengen aan het 
Europees Parlement, aan de Raad, aan 
het Europees Sociaal en Economisch 
Comité en aan het Comité van de Regio’s 
na afloop van de 
partnerschapsconferentie die te Brussel 
wordt gehouden op 14 en 15 mei 2008 
teneinde daarvan de balans op te maken 
en verslag te doen van de vorderingen die 
op deze conferentie naar voren zullen 
komen;

Or. fr

Amendement48
Madeleine Jouye de Grandmaison

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. verzoekt de Commissie een studie 
naar het sociale- en milieu-effect van de 
GMO hervormingen suiker en GMO 
banaan in te stellen;

Or. fr
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