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Ändringsförslag 1
Cornelia Ernst

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att arbetet med 
den fleråriga budgetramen under inga 
omständigheter får påverka arbetet med 
förordningarna som ska fastställa 
tillämpningsområdet för stödet och 
bestämmelserna för genomförandet av 
varje fond, och att arbetet därför bör 
respektera Europaparlamentets roll i 
förhandlingarna om den rättsliga grunden 
för sammanhållningspolitiken. Parlamentet 
beklagar djupt att förhandlingarna om den 
fleråriga budgetramen 2014–2020 inte 
respekterade denna princip, vilket 
resulterade i att arbetet med den fleråriga 
budgetramen starkt påverkade 
lagstiftningsförhandlingarna om
förordningarna om 
sammanhållningspolitiken både vad gällde 
innehållet och tidsramen.

2. Europaparlamentet anser att arbetet med 
den fleråriga budgetramen under inga 
omständigheter får påverka arbetet med 
förordningarna som ska fastställa 
tillämpningsområdet för stödet och 
bestämmelserna för genomförandet av 
varje fond, och att arbetet därför bör 
respektera Europaparlamentets roll och 
rättigheter i förhandlingarna om den 
rättsliga grunden för 
sammanhållningspolitiken. Parlamentet 
beklagar djupt att förhandlingarna om den 
fleråriga budgetramen 2014–2020 inte 
respekterade denna princip, vilket 
resulterade i att arbetet med den fleråriga 
budgetramen starkt påverkade 
förordningarna om 
sammanhållningspolitiken både vad gällde 
innehållet och tidsramen. Parlamentet 
beklagar därför att makroekonomiska 
villkor och resultatreserven tagits med i 
Europeiska rådets politiska avtal eftersom 
dessa, enligt fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, hör till 
medbeslutandeförfarandets område.

Or. en

Ändringsförslag 2
Cornelia Ernst

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 3. Europaparlamentet understryker att 
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diskussionen om resurserna för 
sammanhållningspolitiken bör grunda sig 
på en behovsanalys och ta hänsyn till 
utvärderingen av genomförandet av 
politiken under den föregående 
programplaneringsperioden. Parlamentet 
påminner om att sammanhållningspolitiken 
är en tillväxtfrämjande investeringspolitik 
och att den därför kommer att bli allt 
viktigare som ett EU-instrument som 
främjar tillväxt, skapar sysselsättning, 
stimulerar offentliga investeringar och 
minskar sociala ojämlikheter.

diskussionen om resurserna för 
sammanhållningspolitiken bör grunda sig 
på en analys av regionala och lokala 
utvecklingsbehov och ta hänsyn till 
utvärderingen av genomförandet av 
politiken under den föregående 
programplaneringsperioden. Parlamentet 
påminner om att sammanhållningspolitiken 
är en tillväxtfrämjande investeringspolitik 
och att den därför kommer att bli allt 
viktigare som ett EU-instrument som 
främjar tillväxt, skapar sysselsättning, 
stimulerar offentliga investeringar och 
främjar social inkludering. Parlamentet 
understryker därför att en nedskärning av 
EU:s budget oundvikligen kommer att öka 
ojämlikheterna, hämma den ekonomiska 
utvecklingen och underminera 
solidaritetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
diskussionen om resurserna för 
sammanhållningspolitiken bör grunda sig 
på en behovsanalys och ta hänsyn till 
utvärderingen av genomförandet av 
politiken under den föregående 
programplaneringsperioden. Parlamentet 
påminner om att sammanhållningspolitiken 
är en tillväxtfrämjande investeringspolitik 
och att den därför kommer att bli allt 
viktigare som ett EU-instrument som 
främjar tillväxt, skapar sysselsättning, 
stimulerar offentliga investeringar och 
minskar sociala ojämlikheter.

3. Europaparlamentet understryker att 
diskussionen om resurserna för 
sammanhållningspolitiken bör grunda sig 
på en behovsanalys och ta hänsyn till 
utvärderingen av genomförandet av 
politiken under den föregående 
programplaneringsperioden. Parlamentet 
påminner om att sammanhållningspolitiken 
är en tillväxtfrämjande investeringspolitik 
och att den därför kommer att bli allt 
viktigare som ett EU-instrument som 
främjar tillväxt, skapar sysselsättning, 
stimulerar offentliga investeringar, tar itu 
med problem som rör 
klimatförändringarna och 
energiberoendet och minskar sociala 
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ojämlikheter i syfte att nå 
Europa 2020-strategins mål.

Or. ro

Ändringsförslag 4
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
diskussionen om resurserna för 
sammanhållningspolitiken bör grunda sig 
på en behovsanalys och ta hänsyn till 
utvärderingen av genomförandet av 
politiken under den föregående 
programplaneringsperioden. Parlamentet 
påminner om att sammanhållningspolitiken 
är en tillväxtfrämjande investeringspolitik 
och att den därför kommer att bli allt 
viktigare som ett EU-instrument som 
främjar tillväxt, skapar sysselsättning, 
stimulerar offentliga investeringar och 
minskar sociala ojämlikheter.

3. Europaparlamentet understryker att 
diskussionen om resurserna för 
sammanhållningspolitiken bör grunda sig 
på en behovsanalys och ta hänsyn till 
utvärderingen av genomförandet av 
politiken under den föregående 
programplaneringsperioden. Parlamentet 
påminner om att sammanhållningspolitiken 
är en tillväxtfrämjande investeringspolitik 
för att bekämpa krisen och att den därför 
kommer att bli allt viktigare som ett 
EU-instrument som främjar hållbar 
tillväxt, skapar sysselsättning, stimulerar 
offentliga investeringar och minskar 
sociala ojämlikheter och fattigdom samt 
stimulerar energiövergång och bekämpar 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 5
Younous Omarjee

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet motsätter sig det 
prejudikat som Europeiska unionens råd 
har satt genom att öronmärka 
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strukturfondsmedel för det nya yttersta 
randområdet Mayotte i den fleråriga 
budgetramen 2014–2020. Parlamentet 
understryker att inget område tilldelats ett 
schablonbelopp bara för att en rättslig 
grund eller tillämpliga kriterier saknats. 
Parlamentet konstaterar att detta 
prejudikatfall underminerar respekten för 
lika behandling av regioner och för 
klassificering av regioner i kategorier på 
basis av gemensamma fondbestämmelser.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet är djupt oroat över 
att antalet obetalda fakturor vid slutet av 
året ständigt ökar, och anser att 
sammanhållningspolitiken påverkas mest 
av klyftan i EU:s budget. Parlamentet 
efterlyser därför en strukturell reform av 
EU:s budget, inklusive en reform av de 
egna medlen.

5. Europaparlamentet är djupt oroat över 
att antalet obetalda fakturor vid slutet av 
året ständigt ökar, och anser att 
sammanhållningspolitiken påverkas mest 
av klyftan i EU:s budget. Parlamentet drar 
den slutsatsen att problemet med 
överskotten från 2007–2014 inte kommer 
att lösas i den fleråriga budgetramen 
2014–2020. Parlamentet efterlyser därför 
en fortsatt reform av EU:s budget, 
inklusive en reform av de egna medlen.

Or. en


