
xxix) popiera stosowanie zasady automatycznego uwolnienia niewykorzystanych funduszy (zwanej zasadą
N+2) w odniesieniu do Funduszu Spójności; wzywa jednak do elastyczności w jej stosowaniu
w okresie trzech pierwszych lat nowego okresu programowania;

xxx) wzywa Komisję do uwzględnienia szczególnych cech peryferyjnych Państw Członkowskich oraz Pań-
stw Członkowskich położonych na wyspach, które kwalifikują się do pomocy w ramach Funduszu
Spójności, biorąc pod uwagę fakt, że cierpią one z powodu utrudnień naturalnych
i demograficznych, których rezultatem są trudności i różnice w poziomie rozwoju;

2. wyzywa swojego Przewodniczącego, aby wystąpił o dalszą dyskusję z Radą zgodnie z art. 75 ust. 3
Regulaminu oraz w razie potrzeby wszczął postępowanie porozumiewawcze z Radą przewidziane we
wspólnej deklaracji z 1975 r., zgodnie z art. 56 Regulaminu;

3. zobowiązuje Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie.

P6_TA(2005)0279

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (COM(2004)0495

— C6-0089/2004 — 2004/0167(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)
0495) (1),

— uwzględniając art. 251 ust.2 oraz art. 162 i 299 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0089/2004),

— uwzględniając art. 160 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego i opinie Komisji Budżetowej, Komisji
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Transportu
i Turystyki, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Rybołówstwa oraz Komisji Praw Kobiet
i Równouprawnienia (A6-0184/2005);

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowną konsultację, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących
zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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