
xxix. támogatja a kötelezettségvállalás automatikus visszavonására vonatkozó szabály (úgynevezett N+2
szabály) alkalmazását a Kohéziós Alapban; rugalmasságot kér ugyanakkor annak alkalmazásában a
programkészítés új időszakának első három évében;

xxx. felhívja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a Kohéziós Alap támogatására jogosult legkülső terüle-
teken és szigeteken lévő tagállamok speciális jellemzőit, tekintettel arra a tényre, hogy természeti és
demográfiai hátrányoktól szenvednek, melyek a fejlődésben nehézségeket és eltéréseket eredményez-
nek;

2. utasítja elnökét, hogy eljárási szabályzata 75. cikke (3) bekezdésének megfelelően kérje a tanácskozás
folytatását a Tanáccsal, és eljárási szabályzata 56. cikkének megfelelően, adott esetben kezdeményezze az
1975-ös közös nyilatkozatban előírt egyeztető eljárást a Tanáccsal;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló euró-
pai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0495 – C6-0089/2004 –

2004/0167(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0495) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, az EK-Szerződés 162. cikkére és az EK-Szer-
ződés 299. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez
(C6-0089/2004),

– tekintettel az EK-Szerződés 160. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság, a Foglalkoz-
tatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére
(A6-0184/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándé-
kozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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