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Ændringsforslag 1
Cornelia Ernst

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. er af den opfattelse, at arbejdet med FFR 
under ingen omstændigheder bør påvirke 
arbejdet med de forordninger, der definerer 
omfanget af støtte og reglerne for 
gennemførelse af hver enkel fond, og bør 
således respektere Europa-Parlamentets 
rolle i forhandlingerne om retsgrundlaget 
for samhørighedspolitikken; beklager dybt, 
at forhandlingerne om FFR 2014-2020 ikke 
fulgte dette princip, som resulterede i, at 
arbejdet med FFR havde en betydelig 
indvirkning på 
lovgivningsforhandlingerne om
forordningerne for samhørighedspolitikken 
både i form af indhold og tidsramme;

2. er af den opfattelse, at arbejdet med FFR 
under ingen omstændigheder bør påvirke 
arbejdet med de forordninger, der definerer 
omfanget af støtte og reglerne for 
gennemførelse af hver enkel fond, og bør 
således respektere Europa-Parlamentets 
rolle og prærogativer i forhandlingerne om 
retsgrundlaget for samhørighedspolitikken; 
beklager dybt, at forhandlingerne om FFR 
2014-2020 ikke fulgte dette princip, som 
resulterede i, at arbejdet med FFR havde en 
betydelig indvirkning på forordningerne 
for samhørighedspolitikken både i form af 
indhold og tidsramme; beklager derfor 
indsættelsen af den makroøkonomiske 
konditionalitet og resultatreserven i Det 
Europæiske Råds politiske aftale, som 
ifølge traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde falder ind under 
anvendelsesområdet for den fælles 
beslutningsprocedure;

Or. en

Ændringsforslag 2
Cornelia Ernst

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at drøftelserne om 
ressourcer til samhørighedspolitikken børe 
være baseret på en behovsanalyse og tage 
hensyn til vurderingen af gennemførelsen 
af politikken i den foregående 

3. understreger, at drøftelserne om 
ressourcer til samhørighedspolitikken børe 
være baseret på en analyse af de regionale 
og lokale udviklingsbehov og tage hensyn 
til vurderingen af gennemførelsen af 
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programmeringsperiode; erindrer om, at 
samhørighedspolitikken er en 
vækstfremmende investeringspolitik og 
derfor vil få større betydning som et EU-
instrument til at fremme vækst, 
jobskabelse, stimulere offentlige 
investeringer samt mindske sociale 
uligheder;

politikken i den foregående 
programmeringsperiode; erindrer om, at 
samhørighedspolitikken er en 
vækstfremmende investeringspolitik og 
derfor vil få større betydning som et EU-
instrument til at fremme vækst, 
jobskabelse, stimulere offentlige 
investeringer samt fremme social 
integration; understreger derfor, at 
reduktionen af EU-budgettet uundgåeligt 
vil øge ubalancer og hæmme den 
økonomiske udvikling samt undergrave 
solidaritetsprincippet;

Or. en

Ændringsforslag 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at drøftelserne om 
ressourcer til samhørighedspolitikken børe 
være baseret på en behovsanalyse og tage 
hensyn til vurderingen af gennemførelsen 
af politikken i den foregående 
programmeringsperiode; erindrer om, at 
samhørighedspolitikken er en 
vækstfremmende investeringspolitik og 
derfor vil få større betydning som et EU-
instrument til at fremme vækst, 
jobskabelse, stimulere offentlige 
investeringer samt mindske sociale 
uligheder;

3. understreger, at drøftelserne om 
ressourcer til samhørighedspolitikken børe 
være baseret på en behovsanalyse og tage 
hensyn til vurderingen af gennemførelsen 
af politikken i den foregående 
programmeringsperiode; erindrer om, at 
samhørighedspolitikken er en 
vækstfremmende investeringspolitik og 
derfor vil få større betydning som et EU-
instrument til at fremme vækst, 
jobskabelse, stimulere offentlige 
investeringer, løse 
klimaændringsproblemer og 
energiafhængighed samt mindske sociale 
uligheder med henblik på at nå 
målsætningerne i Europa 2020-strategien;

Or. ro
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Ændringsforslag 4
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at drøftelserne om 
ressourcer til samhørighedspolitikken børe 
være baseret på en behovsanalyse og tage 
hensyn til vurderingen af gennemførelsen 
af politikken i den foregående 
programmeringsperiode; erindrer om, at 
samhørighedspolitikken er en 
vækstfremmende investeringspolitik og 
derfor vil få større betydning som et EU-
instrument til at fremme vækst, 
jobskabelse, stimulere offentlige 
investeringer samt mindske sociale 
uligheder;

3. understreger, at drøftelserne om 
ressourcer til samhørighedspolitikken børe 
være baseret på en behovsanalyse og tage 
hensyn til vurderingen af gennemførelsen 
af politikken i den foregående 
programmeringsperiode; erindrer om, at 
samhørighedspolitikken er en 
vækstfremmende investeringspolitik, der 
modvirker krisen, og derfor vil få større 
betydning som et EU-instrument til at 
fremme bæredygtig vækst, jobskabelse, 
stimulere offentlige investeringer, mindske 
sociale uligheder og fattigdom, stimulere 
energiomstilling samt bekæmpe 
klimaændringer;

Or. en

Ændringsforslag 5
Younous Omarjee

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. protesterer mod den præcedens, som 
Rådet for den Europæiske Union har 
indført med de øremærkede 
strukturfondsbevillinger til Mayotte, der 
er ny region i den yderste periferi, under 
FFR 2014-2020;  understreger, at ingen 
region nogensinde har fået tildelt et fast 
beløb i finansiering uden retsgrundlag 
eller gældende kriterier; bemærker, at
denne præcedens undergraver respekten 
for lighedsprincippet mellem regionerne 
og for klassificeringen af regionerne i 



PE529.724v01-00 6/6 AM\1019142DA.doc

DA

kategorier, der bestemmes efter de fælles 
fondsregler;

Or. fr

Ændringsforslag 6
Lambert van Nistelrooij

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. er dybt bekymret over, at mængden af 
ubetalte regninger i slutningen af året 
konstant vokser og mener, at 
samhørighedspolitikken er mest berørt af 
hullet i EU-budgettet; opfordrer derfor til 
en strukturreform af EU-budgettet, 
herunder reformen af egne indtægter.

5. er dybt bekymret over, at mængden af 
ubetalte regninger i slutningen af året 
konstant vokser og mener, at 
samhørighedspolitikken er mest berørt af 
hullet i EU-budgettet; konkluderer, at de 
problemer, der stammer fra perioden 
2007-2014, ikke løses i FFR 2014-2020;
opfordrer derfor til en yderligere reform af 
EU-budgettet, herunder reformen af egne 
indtægter.

Or. en


