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Ändringsförslag 1
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet delar kommissionens 
och rådets uppfattning om att legislativa 
ändringar inom ramen för den ekonomiska 
återhämtningsplanen för Europa kommer 
att bidra till att göra strukturfonderna till ett 
värdefullt styrmedel för den europeiska 
ekonomins återhämtning 2010. I detta 
sammanhang uppmanar parlamentet 
medlemsstaterna att se till att de nya 
möjligheterna och de förenklade 
förfarandena utnyttjas optimalt för att 
påskynda genomförandet och stimulera den 
ekonomiska verksamheten. Vidare 
uppmanar parlamentet medlemsstaterna att 
se till att förenklingen av förfarandena inte
medför missbruk av offentliga medel.

3. Europaparlamentet delar kommissionens 
och rådets uppfattning om att legislativa 
ändringar inom ramen för den ekonomiska 
återhämtningsplanen för Europa kommer 
att bidra till att göra strukturfonderna till ett 
värdefullt styrmedel för den europeiska 
ekonomins återhämtning 2010. I detta 
sammanhang uppmanar parlamentet 
medlemsstaterna att se till att de nya 
möjligheterna och de förenklade 
förfarandena utnyttjas optimalt för att 
påskynda genomförandet och därmed
maximera ett snabbt utnyttjande av de 
anslag som avsatts för de nationella 
operativa programmen och tillhörande 
projekt och dessa anslags 
multiplikatoreffekt när det gäller att 
stimulera den ekonomiska verksamheten. 
Detta är av stor betydelse i regioner som 
är kraftigt beroende av offentliga 
investeringar, t.ex. de yttersta 
randområdena. Vidare uppmanar 
parlamentet medlemsstaterna att se till att 
förenklingen av förfarandena åtföljs av 
förvaltnings- och kontrollsystem som 
optimerar kapaciteten att genomföra 
fonderna och som förhindrar en 
otillbörlig användning av dem.

Or. pt
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Ändringsförslag 2
Lena Barbara Kolarska-Bobinska

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet konstaterar att 
gränsregionerna är några av de regioner 
som har drabbats värst av den 
ekonomiska nedgången i samband med 
att den internationella och 
gränsöverskridande handeln har minskat. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att beakta detta när 
de fördelar och genomför projekt inom 
ramen för regionalfonderna.

Or. en


