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Ændringsforslag 1
Nuno Teixeira

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. deler Kommissionens og Rådets tro på, 
at de lovgivningsmæssige ændringer, der 
blev gennemført i forbindelse med den 
europæiske økonomiske 
genopretningsplan, vil medvirke til at gøre 
strukturfondene til et værdifuldt instrument 
til genopretning af den europæiske 
økonomi i 2010; opfordrer i denne 
forbindelse medlemsstaterne til at sikre, at 
der gøres optimalt brug af de nye faciliteter 
og forenklede procedurer, således at der 
sættes fart i gennemførelsen, og 
økonomisk aktivitet stimuleres; kræver 
endvidere, at medlemsstaterne sikrer, at 
forenklingen af procedurerne ikke fører til 
misbrug af offentlige midler;

3. deler Kommissionens og Rådets tro på, 
at de lovgivningsmæssige ændringer, der 
blev gennemført i forbindelse med den 
europæiske økonomiske 
genopretningsplan, vil medvirke til at gøre 
strukturfondene til et værdifuldt instrument 
til genopretning af den europæiske 
økonomi i 2010; opfordrer i denne 
forbindelse medlemsstaterne til at sikre, at 
der gøres optimalt brug af de nye faciliteter 
og forenklede procedurer ved så vidt 
muligt at sikre en rettidig gennemførelse 
af de midler, som er afsat til de nationale 
operationelle programmer og de 
tilhørende projekter, og ved at opnå den 
størst mulige multiplikatoreffekt ved 
stimuleringen af de økonomiske 
aktiviteter, som er af afgørende betydning 
i regioner, der er meget afhængige af 
offentlige investeringer såsom regionerne 
i den yderste periferi;  kræver endvidere, 
at medlemsstaterne sikrer, at forenklingen 
af procedurerne ledsages af effektive 
styrings- og kontrolsystemer for at opnå 
den optimale effekt af kapaciteten til 
gennemførelsen af fondene og samtidig 
forebygge misbrug. 

Or. pt

Ændringsforslag 2
Lena Barbara Kolarska-Bobinska

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. Bemærker, at grænseregionerne er 
blandt dem, som er hårdest ramt af den 
økonomiske afmatning, idet der er sket et 
fald i samhandelen; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
tage hensyn til dette, når de tildeler og 
gennemfører projekter som led i de 
regionale fonde;

Or. en


