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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(00000/2006 – C6-0000/0000 – 2004/0167(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (00000/2006 – C6-0000/0000),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2004)0495)2,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie regionale ontwikkeling
(A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2. constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;

3. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig 
artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad 
zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

  
1 Aangenomen teksten van 6.7.2005, P6_TA(2005)0279.
2 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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TOELICHTING

In eerste lezing heeft het Europees Parlement zijn goedkeuring gehecht aan een aantal 
belangrijke amendementen op het oorspronkelijke voorstel van de Commissie gericht op de 
aanpassing van de wetgeving inzake de structuurfondsen en in het bijzonder het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), teneinde tegemoet te komen aan de behoeften 
in een ingrijpend gewijzigde Unie.
In de afgelopen programmeringsperiode en binnen de onlangs uitgebreide Unie zijn we ons 
bewust geworden van het groeiende belang van milieubescherming gecombineerd met
economische groei, verbeterde toegang voor mensen met een handicap tot door de overheid 
gefinancierde faciliteiten, met waarborging van gelijke behandeling en uitbanning van alle 
vormen van discriminatie. Om een levensvatbaar concept te kunnen zijn moet duurzame 
ontwikkeling op de eerbiediging van deze grondbeginselen gebaseerd zijn.

De volgende programmeringsperiode moeten er specifieke inspanningen worden verricht om 
een groter aantal benadeelde en onderontwikkelde regio's de kans te geven de achterstand op 
meer ontwikkelde regio's in te halen. Niettemin is de rapporteur erop gebrand dat 
discriminerende maatregelen ten voordele van een groep lidstaten zoveel mogelijk worden 
vermeden. Dit was en blijft een centraal punt dat het Parlement bij zijn onderhandelingen met 
de Raad heeft verdedigd. De commissie stelt dan ook met enige tevredenheid vast dat het 
gemeenschappelijk standpunt op bevredigende wijze is aangepast.

Uiteraard zou het inconsequent zijn indien de rapporteur zou pretenderen voor de volle 100% 
tevreden te zijn. Ondanks de kosten van de uitbreiding, het toegenomen aantal minder 
ontwikkelde regio's en de extra inspanningen die verricht moeten worden voor een succesvol 
structuurbeleid, beschikken we over middelen die 0,04% lager zijn dan de Europese 
Commissie met steun van het Parlement had voorgesteld. De onderhandelingen over de 
financiële vooruitzichten en het Interinstitutioneel Akkoord waren zwaar en de verlenging 
ervan, met mogelijke vertragingen bij de voorbereiding van de volgende 
programmeringsperiode, was zeker niet de schuld van het Parlement. Het Parlement heeft zijn 
eisen consequent op tafel gelegd en was van goede wil bij de onderhandelingen met zowel het 
Voorzitterschap als met de Europese Commissie. Deze goede sfeer van samenwerking heeft 
bijgedragen aan het bereikte succes. Een van de belangrijkste resultaten bestond eruit dat er 
een aanzienlijke verhoging van de financiële middelen voor territoriale cohesie is bereikt, een 
doelstelling waarvan het belang ten volle naar voren zal komen in het kader van de 
uitbreiding.

Zoals de rapporteur reeds meerdere keren heeft betoogd, is het in tijden van 
begrotingsdiscipline van belang geen energie te verspillen aan bijzaken en zich te blijven 
concentreren op de te verrichten taak. Om deze reden steunt de rapporteur het standpunt van 
de Europese Commissie dat de inspanningen ter verwezenlijking van de doelstelling van 
regionale concurrerendheid en werkgelegenheid gericht moeten zijn op de drie prioriteiten die 
worden genoemd in het commissievoorstel. De rapporteur kan met enig vertrouwen zeggen 
dat deze doelstelling dankzij ons optreden een centraal element van het regionaal beleid blijft 
vormen en dat een hoog niveau aan beschikbare middelen geconcentreerd zal worden op deze 
prioriteiten, overeenkomstig de wens van het Parlement.

Het Parlement heeft niet alleen succes geboekt met het bewerkstelligen van de benodigde 
wijzigingen met betrekking tot milieubescherming en de overige bovengenoemde punten. 
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Ook heeft het Parlement zich kunnen doen gelden op terreinen van partnerschap waarop 
overeenkomstig de algemene verordening een grotere deelname van NGO's is voorzien. De 
Commissie zal een verklaring afleggen over het vraagstuk van veiligheid, van wezenlijk 
belang ter voorkoming van infiltratie en misbruik van onze middelen door de georganiseerde 
criminaliteit.

Met het oog op de succesvolle onderhandelingen zoals hierboven kort omschreven, kan de 
rapporteur zonder aarzeling aanbevelen het gemeenschappelijk standpunt van de Raad 
ongewijzigd goed te keuren.


