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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is tevreden met het feit dat de Europese Raad een akkoord over de financiële 
vooruitzichten 2007-2013 heeft bereikt, maar betreurt dat de geplande middelen 
ontoereikend zijn om in de periode in kwestie in de behoeften van de Unie te voorzien, 
met name op het gebied van regionale ontwikkeling;

2. is in het bijzonder van mening dat de budgetten in rubriek 1B, met name degene die 
bestemd zijn voor de doelstellingen op het gebied van concurrentievermogen en 
territoriale cohesie, manifest ontoereikend zijn en dringt er bijgevolg op aan dat de 
kredieten in kwestie terug op het peil worden gebracht dat het Parlement in zijn resolutie 
van 8 juni 2005 over beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 
2007-20131 voorstelde;

3. stelt vast dat het Raadsvoorstel betreffende de financiële vooruitzichten gevolgen heeft 
voor de ontwerpwetgeving die op dit ogenblik door het Parlement wordt behandeld en 
herinnert de Raad eraan dat wijzigingen in deze wetgeving alleen kunnen worden 
aangebracht via de medebeslissingsprocedure;

4. is tevreden met de oprichting van een Fonds voor aanpassing aan de mondialisering, dat 
de bevolking van de regio's moet helpen om de veranderingen als gevolg van 
delocalisering en mondialisering het hoofd te bieden; 

5. is tevreden met het feit dat de flexibiliteitsreserves, met name de cohesie- en de 
solidariteitsreserve, buiten het financiële kader worden geplaatst en concludeert hieruit dat 
het gebruik ervan geen gevolgen zal hebben voor de bedragen die bestemd zijn voor de 
Structuurfondsen; 

6. eist dat de mechanismen en procedures voor een beroep op deze reserves worden 
aangepast, om een snel en efficiënt gebruik ervan te garanderen;

7. eist dat middelen die door toepassing van de n+2-regel zijn vrijgekomen, terug in een 
kwaliteits- en prestatiereserve worden geplaatst en dat deze reserve expliciet in het 
Interinstitutioneel Akkoord wordt beschreven; verzoekt de Commissie voorts bij het 
Parlement en de Raad een voorstel in te dienen waarin de toepassing van een 
recyclagemechanisme wordt geschetst; 

8. wijst op de vanzelfsprekende wil van alle lidstaten om onverwijld met de planning van 
hun programma's voor de komende programmeringsperiode te beginnen; 

9. benadrukt dat de twee takken van de begrotingsautoriteit spoedig overeenkomst over het 
meerjarenkader 2007-2013 moeten bereiken, om de lidstaten in staat te stellen hun 
programma's te plannen en onnodig uitstel van de start ervan te voorkomen; vestigt er 
voorts de aandacht op dat de vertraging bij de uitvoering die aan het begin van de lopende 

  
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0224.
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programmeerperiode werd opgelopen, moet worden voorkomen.


