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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Tijdelijke 
Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

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, 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; 

2. herhaalt het voorstel 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"1, en in het bijzonder de volgende punten: 

- steunt 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" in het kader van cohesie ter 
bevordering van groei en werkgelegenheid voorstelt; is met name ingenomen met de 
nadruk van de Commissie op de versterking van menselijke hulpbronnen om het 
potentieel voor groei en concurrentiekracht te verbeteren; 

- verzoekt de Commissie ontwikkelingsdoelen en indicatoren te ontwikkelen 
overeenkomstig de conclusies van de Europese Raden van Lissabon en Göteborg; 
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 programma's van beide structuurfondsen; 

- 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. 

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; 

4. wijst op het belang van de ondersteuning van dunbevolkte regio's en de bijzondere 
omstandigheden van eiland- en bergregio's; 
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5. verwelkomt de integratie van URBAN en Equal, leidend tot een hogere financiering voor 
steden en stedelijke gebieden en een verbetering van de mogelijkheden voor 
samenwerking tussen stedelijke en regionale autoriteiten; 

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 een verdere daling in de achting van het 
Europese publiek te voorkomen; 

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; 

8. verwelkomt het feit dat zowel het IPA1 als het ENPI2 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; 

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; 

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

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; verzoekt de Commissie om bij het voorstellen 
van herschikking van middelen in het bijzonder rekening te houden met regio's die 
getroffen zijn door het statistisch effect 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; 

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 en de besluitvorming te versnellen; verzoekt de 
Commissie echter om met het oog op de transparantie 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; 
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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; 

14. roept de Commissie op maatregelen te treffen om te waarborgen dat de middelen voor het 
cohesie- en structuurbeleid niet sterker worden verlaagd ten gunste van andere 
beleidsmaatregelen; 

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. 
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