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1. Weerspiegelt het voorstel voor de verdeling van de middelen tussen de oude en de 
nieuwe lidstaten volgens u op de juiste wijze de uitdaging waarvoor het cohesiebeleid 
zich geplaatst ziet in verband met de jongste uitbreiding? Is volgens u met het oog op 
de programmering van het cohesiebeleid een vijfjarige periode voor de financiële 
vooruitzichten gunstiger of zelfs een langere periode van zeven jaar? 

2. Denkt u dat de bedragen die voorgesteld worden in de financiële vooruitzichten 2007-
2013 voldoende zijn om ervoor te zorgen dat de achtergestelde regio's op een niveau 
worden gebracht waardoor ze effectief kunnen concurreren met andere regio's? Welke 
garanties kunt u bieden aan de vertegenwoordigers van deze Doelstelling 1 regio's dat 
de bedragen voldoende zijn om de verplichtingen die in de Verdragen zijn aangegaan 
met betrekking tot de convergentiedoelstelling na te komen? 

3. Wat is uw mening over het recente verzoek dat is gedaan door de belangrijkste netto-
betalers om het niveau van hun bijdrage aan de communautaire begroting te verlagen 
tot een maximum van 1,0 % met als argument dat het leeuwendeel van de cohesie-
uitgaven moet worden geconcentreerd in de nieuwe lidstaten? Denkt u niet dat op die 
manier een betreurenswaardige streep getrokken wordt tussen de nieuwe lidstaten en 
de landen waar de steun wordt afgebouwd? 

4. Bent u van mening dat er voldoende middelen zijn uitgetrokken voor de tijdelijke 
steun aan de afbouwende landen - die wordt overwogen voor regio's die door het 
statistisch effect niet langer in aanmerking komen voor steun? Kunt u garanderen dat 
de winst die geboekt is op het vlak van economische stimulering van deze gebieden en 
toename van de duurzame werkgelegenheid en het concurrentievermogen niet in 
gevaar wordt gebracht door het statistische effect waardoor voorbijgegaan wordt aan 
tot dusver behaalde resultaten en de plaatselijke bevolking aan haar lot worden 
overgelaten? 

5. De strategie die gekozen is door de Commissie en die beschreven staat in haar 
mededeling "Een versterkt partnerschap voor de ultraperifere regio's" is gebaseerd op 
de interactie van regionaal beleid en landbouw-, visserij- en vervoersbeleid. Over 
welke middelen beschikt de kandidaat-commissaris gezien de uiteenlopende 
prioriteiten om ervoor te zorgen dat dit beleid zorgvuldig wordt gecoördineerd, omdat 
dit van essentieel belang is voor het welslagen van deze strategie? Kunt u instemmen 
met het voorstel om de medefinanciering voor ultraperifere regio's eventueel te 
verhogen tot een niveau van 85% ongeacht hun daadwerkelijke BBP? 

6. In zijn resolutie over de mededeling van de Commissie over het Derde verslag over de 
economische en sociale cohesie benadrukte het Parlement het solidariteitsbeginsel dat 
zou moeten worden toegepast bij de ontwikkeling van regio's die kampen met 
specifieke geografische handicaps en drong het aan op specifieke maatregelen. Zou de 
commissaris kunnen meedelen welk gevolg hij/zij van plan is te geven aan dit verzoek 
van het Parlement? Zou de commissaris kunnen meedelen of hij/zij in het kader van 
herziening van het communautaire mededingingsbeleid overweegt een verhoging van 
de financiële steun aan deze regio's voor te stellen? 

7. Hoe kunt u garanderen dat het additionaliteitsbeginsel wordt toegepast? En met name 
welke maatregelen kan de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat de lidstaten hun 
financiële bijdragen niet verlagen naar gelang van het bedrag dat de Commissie 
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toewijst aan een project? In welke mate zult u bereid zijn om een verifieerbaar 
systeem te introduceren en erbij de lidstaten op aan te dringen dit systeem te 
accepteren? Dit systeem zou gebaseerd moeten zijn op een nationale 
betrouwbaarheidsverklaring die wordt afgegeven door nationale autoriteiten waarmee 
zij garanderen dat de lidstaat de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de 
implementatie van de Structuurfondsen en dat de Commissie zich kan concentreren op 
controlesystemen waardoor wordt voorkomen dat er dubbele controles op nationaal 
niveau nodig zijn. 

8. Bent u van mening dat er voldoende middelen zijn uitgetrokken voor de voorgestelde 
Europese territoriale samenwerking met het oog op het geringe ontwikkelingsniveau 
en het grote aantal regio's binnen en buiten de nieuwe externe grenzen van de Unie? 
Bent u van mening dat het nieuwe nabuurschapsinstrument de coördinatie tussen het 
cohesiebeleid en het extern beleid van de Unie zal faciliteren? Bent u van plan vast te 
houden aan de INTERREG-benadering voor de implementatie van dit instrument? 

9. Hoe denkt u de procedure voor de uitvoering van de Structuurfondsen te verbeteren en 
te vereenvoudigen en hoe denkt u de verdeling van de bevoegdheden en de taken over 
de verschillende betrokken partijen, met name de Commissie, de lidstaten, de regio's 
en de beheersautoriteiten transparanter te maken? Bent u van mening dat de regels en 
procedures ingrijpend kunnen worden vereenvoudigd met inachtneming van het 
programmerings-, partnerschaps-, additionaliteits- en overlegbeginsel? Het Program 
Complement zal worden afgeschaft, zoals blijkt uit de beschikbare documenten, of zou 
het een instrument kunnen worden voor de innovatie van plaatselijk bestuur? 

10. Bent u het er als commissaris voor regionaal beleid mee eens dat het onaanvaardbaar 
is dat de EU geld ter beschikking stelt voor gebouwen of infrastructuren die 
ontoegankelijk zijn voor mensen met een handicap? Zult u er derhalve aandringen op 
dat er in de nieuwe verordeningen toegankelijkheidsvoorwaarden worden opgenomen 
waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor middelen uit de 
Structuurfondsen? 

11. "Plattelandsontwikkeling" behoort niet langer tot de bevoegdheid van de Commissie 
landbouw en is ook verwijderd uit de naam van de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling. Is deze bevoegdheid ondergebracht bij DG REGIO, en 
derhalve bij de Commissie regionale ontwikkeling? En zo ja, hoe denkt u dit steeds 
belangrijker wordende beleidsterrein te beheren? 

12. Communautaire initiatiefprogramma's zoals URBAN, LEADER en EQUAL bieden 
een unieke gelegenheid om nieuwe oplossingen te ontwikkelen in een Europees 
samenwerkingsverband. Als zij in de volgende periode aflopen zullen de 
doelstellingen ervan dan elders worden ondergebracht en zo ja, in welke vorm? Denkt 
u over voldoende middelen te zullen beschikken om de inspanningen van de Unie te 
versterken teneinde de programma's voor regionaal stedelijk beleid een nieuw elan te 
geven? Moet het accent niet gelegd worden op opleidings- en 
werkgelegenheidsprogramma's en moeten de inspanningen van de Gemeenschap niet 
geconcentreerd worden op de steden met de hoogste werkloosheidspercentages? Is de 
nieuwe commissaris/DG REGIO van plan gerichte programma's te ondersteunen? 

13. Welke instrumenten zou u voorstellen om de implementatie van de 
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partnerschapsregels te versterken? Hoe denkt u ervoor te zorgen dat de Commissie er 
op kan toezien dat het partnerschap op de juiste wijze wordt toegepast in de 
beleidsprogramma's, in alle implementatiefasen alsmede in de toezichthoudende 
comités, en hoe denkt u de Commissie de bevoegdheid te geven om eventuele 
maatregelen te nemen als het partnerschap niet op de juiste wijze wordt 
geïmplementeerd? Zult u stappen ondernemen om het partnerschaps- en 
participatiebeginsel in het EFRO te versterken zodat de 'civil society' en milieu-NGO's 
volledig betrokken kunnen worden bij het besluitvormingsproces? Ten slotte, denkt u 
dat er een concrete invulling gegeven kan worden aan de betrokkenheid, via passende 
organen, van sociale partners en vertegenwoordigers bij de programmering, 
implementatie en follow-up van de initiatiefprogramma's door te kijken naar de 
positieve ervaringen die de Commissie en sommige lidstaten (bijvoorbeeld Italië en 
Spanje) hebben opgedaan met betrekking tot het Territoriaal Werkgelegenheidspact? 

14. Zult u de versterking van het duurzaamheidsbeginsel in alle operaties van het EFRO 
steunen? Hoe kunnen we garanderen dat de EU geen projecten steunt die in strijd zijn 
met de milieuwetgeving? Hoe denkt u de Strategische 
milieueffectbeoordelingsprocedure te integreren in de planning van de structurele 
steun? 

15. Zou u de prestatiereserve die tussentijds wordt toegewezen door de regering van 
iedere lidstaat handhaven of zou u voorstellen deze te hervormen om te kunnen 
beschikken over een Europese prestatiereserve die wordt beheerd door de Europese 
Commissie zodat op Europees niveau kan worden beoordeeld wat de best presterende 
programma's zijn? Bent u van mening dat de voorgestelde criteria juist zijn en dat op 
basis daarvan de reserve kan worden toegewezen? En zou u voorstellen de prestatie 
niet alleen te beoordelen aan de hand van financiële criteria maar ook aan de hand van 
de kwaliteit van de projecten? 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

