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Ändringsförslag 1
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att 
sammanhållningspolitiken har fått ökad 
betydelse i samband med att 
Lissabonfördraget har trätt i kraft och att 
den kompletteras med en tredje pelare, 
nämligen den territoriella 
sammanhållningen. Parlamentet 
konstaterar att regionerna är bäst 
lämpade att aktivt genomföra denna 
politik och att det därför är 
kontraproduktivt med en 
sektorsindelning.

1. Europaparlamentet understryker den 
europeiska sammanhållningspolitikens 
viktiga roll som pelare för de europeiska 
regionernas balanserade integration och 
för den strukturella anpassningen till de 
nya lokala förhållandena.

Or. es

Ändringsförslag 2
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att 
sammanhållningspolitiken har fått ökad 
betydelse i samband med att 
Lissabonfördraget har trätt i kraft och att 
den kompletteras med en tredje pelare, 
nämligen den territoriella 
sammanhållningen. Parlamentet 
konstaterar att regionerna är bäst lämpade 
att aktivt genomföra denna politik och att 
det därför är kontraproduktivt med en 
sektorsindelning.

1. Europaparlamentet påpekar att 
sammanhållningspolitiken har fått ökad 
betydelse i samband med att 
Lissabonfördraget har trätt i kraft och att 
den kompletteras med en tredje pelare, 
nämligen den territoriella 
sammanhållningen. Parlamentet 
konstaterar att regionerna är bäst lämpade 
att aktivt genomföra denna politik och att 
det därför är kontraproduktivt med en 
sektorsindelning som dessutom skulle 
strida mot fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.
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Or. fr

Ändringsförslag 3
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att 
sammanhållningspolitiken har fått ökad 
betydelse i samband med att 
Lissabonfördraget har trätt i kraft och att 
den kompletteras med en tredje pelare, 
nämligen den territoriella 
sammanhållningen. Parlamentet 
konstaterar att regionerna är bäst lämpade 
att aktivt genomföra denna politik och att 
det därför är kontraproduktivt med en 
sektorsindelning.

1. Europaparlamentet påpekar att 
sammanhållningspolitiken har fått ökad 
betydelse i samband med att 
Lissabonfördraget har trätt i kraft och att 
den kompletteras med en tredje pelare, 
nämligen den territoriella 
sammanhållningen. Parlamentet 
konstaterar att medlemsstaterna, 
regionerna och städerna är bäst lämpade 
att aktivt genomföra denna politik och att 
det därför är kontraproduktivt med en 
sektorsindelning.

Or. en

Ändringsförslag 4
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att 
sammanhållningspolitiken har fått ökad 
betydelse i samband med att 
Lissabonfördraget har trätt i kraft och att 
den kompletteras med en tredje pelare, 
nämligen den territoriella 
sammanhållningen. Parlamentet 
konstaterar att regionerna är bäst lämpade 
att aktivt genomföra denna politik och att 
det därför är kontraproduktivt med en 
sektorsindelning.

1. Europaparlamentet påpekar att 
sammanhållningspolitiken har fått ökad 
betydelse i samband med att 
Lissabonfördraget har trätt i kraft och att 
den kompletteras med en tredje pelare, 
nämligen den territoriella 
sammanhållningen. Parlamentet 
konstaterar att regionerna är bäst lämpade 
att aktivt genomföra denna politik och att 
det därför skulle vara kontraproduktivt 
med en sektorsindelning.
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Or. fr

Ändringsförslag 5
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att 
Lissabonfördraget stärker 
sammanhållningspolitikens territoriella 
dimension genom att införliva begreppet 
territoriell sammanhållning, som därmed 
blir den enda integrerade 
gemenskapspolitik som bygger på 
specifika utvecklingsstrategier, utformade 
av regionerna för regionerna, med tydliga 
territoriella effekter.

Or. es

Ändringsförslag 6
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken är en viktig del i
Europa 2020-strategin och att en bra 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för att EU:s gemensamma åtgärder ska blir
framgångsrika.

2. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken är ett viktigt 
verktyg, men inte det enda, i 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
och att en bra sammanhållningspolitik är 
en förutsättning för att EU:s gemensamma 
åtgärder ska bli framgångsrika då den 
bidrar till ett bättre ägande av Europa 
2020-målen på regional och lokal nivå 
och öppnar för en bättre anpassning av 
strategiska mål till de lokala behoven i 
området. Parlamentet betonar att de mål 
som finns i Lissabonfördraget, men inte 
utgör en del av Europa 2020-målen, också 
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bör nås och att förhållandet mellan målen 
i Europa 2020-strategin och de övriga 
målen bör förtydligas.

Or. en

Ändringsförslag 7
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken är en viktig del i 
Europa 2020-strategin och att en bra 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för att EU:s gemensamma åtgärder ska blir
framgångsrika.

2. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken är en viktig del i 
Europa 2020-strategin och att en bra 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för att EU:s gemensamma åtgärder ska bli
framgångsrika. Parlamentet betonar att 
sammanhållningspolitikens horisontala 
struktur bidrar till Europa 2020-målen
om smart och hållbar tillväxt för alla och 
att detta bör återges i den fleråriga 
finansiella ramen efter 2013, inklusive att 
behålla finansieringen på åtminstone 
nuvarande nivå.

Or. en

Ändringsförslag 8
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken är en viktig del i 
Europa 2020-strategin och att en bra 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för att EU:s gemensamma åtgärder ska blir
framgångsrika.

2. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken är en viktig del i 
Europa 2020-strategin och att en bra 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för att EU:s gemensamma åtgärder ska bli
framgångsrika. Parlamentet stöder 
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kommissionen i fråga om antagandet av 
den gemensamma strategiska ramen, som 
möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av 
synergier från befintliga fonder.

Or. ro

Ändringsförslag 9
Riikka Manner

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken är en viktig del i 
Europa 2020-strategin och att en bra 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för att EU:s gemensamma åtgärder ska blir
framgångsrika.

2. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken är en viktig del i 
Europa 2020-strategin och att en bra 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för att EU:s gemensamma åtgärder ska bli
framgångsrika, samt ett effektivt verktyg 
för att nå strategins gemensamma mål i 
alla Europas regioner.

Or. en

Ändringsförslag 10
Victor Boştinaru

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken är en viktig del i
Europa 2020-strategin och att en bra 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för att EU:s gemensamma åtgärder ska blir
framgångsrika.

2. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken är oumbärlig 
för att genomföra Europa 2020-strategin 
och att en bra sammanhållningspolitik är 
en förutsättning för att EU:s gemensamma 
åtgärder ska bli framgångsrika.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Erminia Mazzoni

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken är en viktig del i 
Europa 2020-strategin och att en bra 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för att EU:s gemensamma åtgärder ska blir
framgångsrika.

2. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken, i egenskap av 
en utvecklingspolitik, är en viktig del i 
Europa 2020-strategin och att en bra 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för att EU:s gemensamma åtgärder ska bli
framgångsrika.

Or. en

Ändringsförslag 12
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken är en viktig del i 
Europa 2020-strategin och att en bra 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för att EU:s gemensamma åtgärder ska blir
framgångsrika.

2. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken är en viktig del i 
Europa 2020-strategin och att en fullvärdig 
och bra sammanhållningspolitik är en 
förutsättning för att EU:s gemensamma 
åtgärder ska bli framgångsrika.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
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sammanhållningen är en mycket vikig 
förutsättning för att 
konkurrenskraftsmålet ska kunna 
uppnås, särskilt genom att den främjar 
ekonomisk tillväxt och skapar 
sysselsättning.

Or. pt

Ändringsförslag 14
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påpekar att en 
framgångsrik politik för ekonomisk och 
social sammanhållning i de 27 
medlemsstaternas 271 regioner märks 
tydligt, och konstaterar att 
subsidiaritetsprincipen och flernivåstyre är 
viktiga förutsättningar för detta. 
Parlamentet upprepar den uppfattning om 
bästa praxis som man uttryckte i sin 
resolution av den 24 mars 2009 om bästa 
praxis inom regionalpolitiken och hinder 
för användning av strukturfonderna*.

3. Europaparlamentet påpekar att en 
framgångsrik politik för ekonomisk och 
social sammanhållning i de 27 
medlemsstaternas 271 regioner märks 
tydligt, och konstaterar att subsidiaritets-
och partnerskapsprinciperna och 
flernivåstyre är viktiga förutsättningar för 
detta. Parlamentet understryker att 
effektiviteten förbättras om fonderna 
förvaltas direkt av regionerna.
Parlamentet upprepar den uppfattning om 
bästa praxis som man uttryckte i sin 
resolution av den 24 mars 2009 om bästa 
praxis inom regionalpolitiken och hinder 
för användning av strukturfonderna1.

Or. fr

                                               
1 EUT C 117 E 6.5.2010, s. 38.
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Ändringsförslag 15
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påpekar att en 
framgångsrik politik för ekonomisk och 
social sammanhållning i de 
27 medlemsstaternas 271 regioner märks 
tydligt, och konstaterar att 
subsidiaritetsprincipen och flernivåstyre är 
viktiga förutsättningar för detta. 
Parlamentet upprepar den uppfattning om 
bästa praxis som man uttryckte i sin 
resolution av den 24 mars 2009 om bästa 
praxis inom regionalpolitiken och hinder 
för användning av strukturfonderna*.

3. Europaparlamentet påpekar att en 
framgångsrik politik för ekonomisk och 
social sammanhållning i de 
27 medlemsstaternas 271 regioner märks 
tydligt, och konstaterar att 
subsidiaritetsprincipen och flernivåstyre är 
viktiga förutsättningar för detta. 
Parlamentet understryker betydelsen av 
att skapa partnerskapskontrakt för 
utveckling och investeringar mellan 
myndigheter och organ på olika 
förvaltningsnivåer. Parlamentet upprepar 
den uppfattning om bästa praxis som man 
uttryckte i sin resolution av den 
24 mars 2009 om bästa praxis inom 
regionalpolitiken och hinder för 
användning av strukturfonderna1.

Or. ro

Ändringsförslag 16
Evgeni Kirilov

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påpekar att en 
framgångsrik politik för ekonomisk och 
social sammanhållning i de 
27 medlemsstaternas 271 regioner märks 
tydligt, och konstaterar att 
subsidiaritetsprincipen och flernivåstyre är 
viktiga förutsättningar för detta. 
Parlamentet upprepar den uppfattning om 

3. Europaparlamentet påpekar att en 
framgångsrik politik för ekonomisk och 
social sammanhållning i de 
27 medlemsstaternas 271 regioner märks 
tydligt, och konstaterar att 
subsidiaritetsprincipen, 
partnerskapsprincipen och flernivåstyre är 
viktiga förutsättningar för detta. 

                                               
1 EUT C 117 E 6.5.2010, s. 38.
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bästa praxis som man uttryckte i sin 
resolution av den 24 mars 2009 om bästa 
praxis inom regionalpolitiken och hinder 
för användning av strukturfonderna*.

Parlamentet upprepar den uppfattning om 
bästa praxis som man uttryckte i sin 
resolution av den 24 mars 2009 om bästa 
praxis inom regionalpolitiken och hinder 
för användning av strukturfonderna1.

Or. en

Ändringsförslag 17
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påpekar att en 
framgångsrik politik för ekonomisk och 
social sammanhållning i de 
27 medlemsstaternas 271 regioner märks 
tydligt, och konstaterar att 
subsidiaritetsprincipen och flernivåstyre är 
viktiga förutsättningar för detta. 
Parlamentet upprepar den uppfattning om 
bästa praxis som man uttryckte i sin 
resolution av den 24 mars 2009 om bästa 
praxis inom regionalpolitiken och hinder 
för användning av strukturfonderna*.

3. Europaparlamentet påpekar att en 
framgångsrik politik för ekonomisk och 
social sammanhållning i de 
27 medlemsstaternas 271 regioner märks 
tydligt, och konstaterar att subsidiaritets-
och partnerskapsprincipen och 
flernivåstyre är viktiga förutsättningar för 
detta. Parlamentet upprepar den 
uppfattning om bästa praxis som man 
uttryckte i sin resolution av den 
24 mars 2009 om bästa praxis inom 
regionalpolitiken och hinder för 
användning av strukturfonderna2.

Or. pt

Ändringsförslag 18
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påpekar att en 
framgångsrik politik för ekonomisk och 

3. Europaparlamentet påpekar att en 
framgångsrik politik för ekonomisk och 

                                                                                                                                                  
1 EUT C 117 E 6.5.2010, s. 38.
2 EUT C 117 E 6.5.2010, s. 38.
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social sammanhållning i de 
27 medlemsstaternas 271 regioner märks 
tydligt, och konstaterar att 
subsidiaritetsprincipen och flernivåstyre är 
viktiga förutsättningar för detta. 
Parlamentet upprepar den uppfattning om 
bästa praxis som man uttryckte i sin 
resolution av den 24 mars 2009 om bästa 
praxis inom regionalpolitiken och hinder 
för användning av strukturfonderna*.

social sammanhållning i de 
27 medlemsstaternas 271 regioner märks 
tydligt, och konstaterar att 
subsidiaritetsprincipen och flernivåstyre
samt partnerskap är viktiga förutsättningar 
för detta. Parlamentet upprepar den 
uppfattning om bästa praxis som man 
uttryckte i sin resolution av den 
24 mars 2009 om bästa praxis inom 
regionalpolitiken och hinder för 
användning av strukturfonderna1.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken, som har den 
största enskilda budgeten, i flera årtionden 
har varit ett av EU:s viktigaste och mest 
framgångsrika politikområden.

4. Europaparlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken, som har den 
största enskilda budgeten, otvivelaktigen 
ger ett europeiskt mervärde eftersom 
denna politik utgör en väletablerad 
mekanism för att nå europeiska mål och i 
flera årtionden har varit ett av 
EU:s viktigaste och mest framgångsrika 
politikområden.

Or. en

                                                                                                                                                  
1 EUT C 117 E 6.5.2010, s. 38.
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Ändringsförslag 20
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken, som har den 
största enskilda budgeten, i flera årtionden 
har varit ett av EU:s viktigaste och mest 
framgångsrika politikområden.

4. Europaparlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken, som har den 
största enskilda budgeten, i flera årtionden 
har varit ett av EU:s viktigaste och mest 
framgångsrika politikområden, vilket är ett 
resultat av det mervärde den har i 
egenskap av en övergripande politik med 
kapacitet att främja synergier mellan 
EU:s övriga interna politikområden.

Or. pt

Ändringsförslag 21
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken, som har den 
största enskilda budgeten, i flera årtionden 
har varit ett av EU:s viktigaste och mest 
framgångsrika politikområden.

4. Europaparlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken, som har den 
största enskilda budgeten, i flera årtionden 
har varit ett av EU:s viktigaste och mest 
framgångsrika politikområden.
Parlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken bör ha en egen 
rubrik eller underrubrik i EU:s budget.

Or. en
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Ändringsförslag 22
Evgeni Kirilov

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken, som har den 
största enskilda budgeten, i flera årtionden 
har varit ett av EU:s viktigaste och mest 
framgångsrika politikområden.

4. Europaparlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken, som har den 
största enskilda budgeten, i flera årtionden 
har varit ett av EU:s viktigaste och mest 
framgångsrika politikområden, och måste 
bevaras och anpassas utan radikala 
förändringar.

Or. en

Ändringsförslag 23
Riikka Manner

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken, som har den 
största enskilda budgeten, i flera årtionden 
har varit ett av EU:s viktigaste och mest 
framgångsrika politikområden.

4. Europaparlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken, som har den 
största enskilda budgeten, i flera årtionden 
har varit ett av EU:s viktigaste och mest 
synliga och framgångsrika politikområden.

Or. en

Ändringsförslag 24
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet förespråkar att det 
på EU- och medlemsstatsnivå ska skapas 
förutsättningar för att de regionala och 
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lokala myndigheterna, särskilt 
myndigheter med 
lagstiftningsbefogenheter, i större 
utsträckning ska kunna delta i den 
europeiska beslutsprocessen.

Or. pt

Ändringsförslag 25
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 5 – inledningen

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påpekar att en 
modern sammanhållningspolitik måste 
klara de nya utmaningarna. Därför är det 
nödvändigt att fastställa prioriteringar.

5. Europaparlamentet påpekar att en 
modern sammanhållningspolitik måste 
klara de strukturella reformer som 
återstår och de nya utmaningar som alla 
EU:s regioner står inför. Parlamentet 
anser därför att det är nödvändigt att 
fastställa prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 26
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Punkt 5 – inledningen

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påpekar att en 
modern sammanhållningspolitik måste 
klara de nya utmaningarna. Därför är det 
nödvändigt att fastställa prioriteringar:

5. Europaparlamentet påpekar att en 
modern sammanhållningspolitik måste 
klara de nya utmaningarna. Parlamentet 
anser därför att det är nödvändigt att 
fastställa följande prioriteringar:

Or. en
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Ändringsförslag 27
Maurice Ponga, Sophie Auconie

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– Vi behöver en hållbar ekonomisk tillväxt 
som påverkar arbetsmarknaden positivt 
både i städerna och på landsbygden.

– Vi behöver en hållbar ekonomisk tillväxt 
som påverkar arbetsmarknaden positivt 
både i städerna, på landsbygden och i de 
yttersta randområdena.

Or. fr

Ändringsförslag 28
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– Vi behöver en hållbar ekonomisk tillväxt 
som påverkar arbetsmarknaden positivt
både i städerna och på landsbygden.

– Hållbar ekonomisk tillväxt med en 
positiv effekt på arbetsmarknaden både i 
städerna och på landsbygden.

Or. en

Ändringsförslag 29
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– Vi behöver en välfungerande och modern 
infrastruktur (transporter, kommunikation, 
vatten/avlopp, avfallshantering och energi).

– Välfungerande och modern infrastruktur 
(transporter, kommunikation, 
vatten/avlopp, avfallshantering och energi).

Or. en
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Ändringsförslag 30
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3 – inledningen

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– Vi måste i sammanhållningspolitiken 
satsa på ökat stöd till

– Smart tillväxt baserad på kunskap och 
innovation

Or. en

Ändringsförslag 31
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3 – inledningen

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– Vi måste i sammanhållningspolitiken 
satsa på ökat stöd till

– Vi måste i sammanhållningspolitiken 
satsa på ökat stöd till åtgärder som främjar 
tillväxt och kvalitetsförbättringar av 
offentliga varor och tjänster, t.ex.

Or. en

Ändringsförslag 32
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3 – led ia (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

ia) utveckling av smart, fysisk 
infrastruktur,

Or. en
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Ändringsförslag 33
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3 – led i

Förslag till yttrande Ändringsförslag

i) forskning, utveckling och innovation, utgår

Or. en

Ändringsförslag 34
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3 – led i

Förslag till yttrande Ändringsförslag

i) forskning, utveckling och innovation, i) spridning, forskning, utveckling och 
innovation inom IKT,

Or. en

Ändringsförslag 35
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3 – led ii

Förslag till yttrande Ändringsförslag

ii) utbildning och fortbildning, utgår

Or. en
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Ändringsförslag 36
Erminia Mazzoni

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3 – led iia (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

iia) klimatförändringsmål,

Or. en

Ändringsförslag 37
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3 – led iii

Förslag till yttrande Ändringsförslag

iii) en integrerad stadsutveckling 
(däribland exempelvis främjande av 
energieffektivitet i byggnader),

utgår

Or. en

Ändringsförslag 38
Erminia Mazzoni

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3 – led iiia (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

iiia) sysselsättning,

Or. en
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Ändringsförslag 39
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3 – led iv

Förslag till yttrande Ändringsförslag

iv) stärkande av den sociala dimensionen, utgår

Or. en

Ändringsförslag 40
Erminia Mazzoni

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3 – led iv

Förslag till yttrande Ändringsförslag

iv) stärkande av den sociala dimensionen, iv) främjande av social integration för 
alla nödvändiga tjänster,

Or. en

Ändringsförslag 41
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3 – led iv

Förslag till yttrande Ändringsförslag

iv) stärkande av den sociala dimensionen, iv) stärkande av den sociala dimensionen 
(inbegripet bekämpning av demografiska 
förändringar),

Or. pt
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Ändringsförslag 42
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3 – led v

Förslag till yttrande Ändringsförslag

v) små och medelstora företag som 
drivkraft för regionernas ekonomiska och 
sociala utveckling.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 43
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3 – led va (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

va) inrättande av mer integrerade och 
balanserade regionala ekonomiska 
strukturer som en garanti för en mer 
enhetlig ekonomisk och social utveckling.

Or. es

Ändringsförslag 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3 – led va (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

va) en lösning på de problem som 
öregioner, bergsregioner och avlägsna 
regioner ställs inför.

Or. el
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Ändringsförslag 45
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3 – led va (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

va) åtgärder mot klimatförändringarna.

Or. fr

Ändringsförslag 46
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3 – led vb (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

vb) erkännandet av den biologiska 
mångfalden och kulturarvet som aspekter 
av den regionala utvecklingen.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 5 – strecksats 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– Inom det gränsöverskridande 
samarbetet

Or. pt
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Ändringsförslag 48
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påpekar att sättet 
att uppnå ökad konkurrenskraft varierar 
med de specifika egenheterna för varje 
region och regionernas utvecklingsnivå, 
samt att man därför måste ge 
medlemsstaterna och regionerna 
flexibilitet att avgöra vilka politiska 
åtgärder som är mest lämpade.

Or. en

Ändringsförslag 49
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet stöder att ESF bör 
fortsätta att utgöra och förstärkas som en 
integrerad del i sammanhållningspolitiken 
och kräver en bättre samordning av ESF 
och sammanhållningspolitiken, så att 
landsbygdsområden kan involveras på 
lämpligt sätt och medel användas mer 
effektivt.

6. Europaparlamentet stöder att ESF bör 
fortsätta att utgöra och förstärkas som en 
integrerad del i sammanhållningspolitiken 
och kräver en bättre samordning mellan de 
olika befintliga instrumenten och 
fonderna, så att medlen används på mest 
lämpligt och effektivt sätt, med hänsyn till 
varje regions särdrag och 
konvergensproblem.

Or. es



PE454.695v01-00 24/49 AM\852275SV.doc

SV

Ändringsförslag 50
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet stöder att ESF bör 
fortsätta att utgöra och förstärkas som en 
integrerad del i sammanhållningspolitiken 
och kräver en bättre samordning av ESF 
och sammanhållningspolitiken, så att 
landsbygdsområden kan involveras på 
lämpligt sätt och medel användas mer 
effektivt.

6. Europaparlamentet stöder att ESF bör 
fortsätta att utgöra en integrerad del i 
sammanhållningspolitiken och att det bör 
finnas en driftssamordning mellan Eruf 
och ESF så att deras resurser kan 
användas på ett mer samordnat sätt och 
därmed möjliggöra ett integrerat och mer 
effektivt genomförande. Parlamentet 
kräver en bättre samordning av ESF och 
sammanhållningspolitiken, så att 
landsbygdsområden kan involveras på 
lämpligt sätt och medel användas mer 
effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 51
Erminia Mazzoni

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet stöder att ESF bör 
fortsätta att utgöra och förstärkas som en 
integrerad del i sammanhållningspolitiken 
och kräver en bättre samordning av ESF 
och sammanhållningspolitiken, så att 
landsbygdsområden kan involveras på 
lämpligt sätt och medel användas mer 
effektivt.

6. Europaparlamentet stöder att ESF bör 
fortsätta att utgöra och förstärkas som en 
integrerad del i sammanhållningspolitiken, 
i synnerhet vad det gäller social 
integration, och kräver en bättre 
samordning av ESF och 
sammanhållningspolitiken, så att 
landsbygdsområden kan involveras på 
lämpligt sätt och medel användas mer 
effektivt.

Or. en
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Ändringsförslag 52
Sophie Auconie, Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet stöder att ESF bör 
fortsätta att utgöra och förstärkas som en 
integrerad del i sammanhållningspolitiken 
och kräver en bättre samordning av ESF 
och sammanhållningspolitiken, så att 
landsbygdsområden kan involveras på 
lämpligt sätt och medel användas mer 
effektivt.

6. Europaparlamentet stöder att ESF bör 
fortsätta att utgöra och förstärkas som en 
integrerad del i sammanhållningspolitiken 
och kräver en bättre samordning av ESF,
sammanhållningspolitiken och 
EJFLU:s landsbygdsutvecklingsdel, så att 
landsbygdsområden kan involveras på 
lämpligt sätt och medel användas mer 
effektivt.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Erminia Mazzoni

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. För att effektivt nå dessa 
prioriteringar måste resultatinriktningen i 
politiken ökas. Europaparlamentet 
noterar att kommissionens förslag till en 
genomgripande reform av 
sammanhållningspolitiken för att öka 
resultatfokuseringen är ett steg i denna 
riktning. Parlamentet understryker att 
man i efterhand bör enas om villkor som 
kopplas till sammanhållningspolitiken 
och att lämpliga resultatindikatorer bör 
tas fram för att förbättra regionernas 
möjligheter att utforma politiken och 
skapa en öppnare debatt i syfte att öka 
effektiviteten.

Or. en
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Ändringsförslag 54
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påpekar att alla 
former av territoriellt samarbete bör 
stärkas.

7. Europaparlamentet anser att alla former 
av territoriellt samarbete och de budgetar 
som anslås till detta bör stärkas.

Or. fr

Ändringsförslag 55
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet efterlyser, i 
solidaritetens anda, ett särskilt stöd till de 
mest missgynnade regionerna i EU-27. 
Parlamentet betonar samtidigt att det krävs 
ett starkt mål 2 och välfungerande 
övergångsbestämmelser.

8. Europaparlamentet anser att i enlighet 
med solidaritetsprincipen bör 
sammanhållningsmedlen främst tilldelas 
de mest missgynnade regionerna i EU-27. 
Parlamentet anser dock att 
sammanhållningspolitiken måste omfatta 
hela EU:s territorium för att en enhetlig 
och balanserad utveckling i alla 
EU:s regioner ska kunna garanteras.
Parlamentet anser vidare att 
övergångsregionerna bör ha tillgång till 
strategier för successivt utträde för att 
förhindra att regioner med snarlika 
välståndsnivåer i framtiden behandlas 
olika eller drabbas av plötsliga ändringar 
av den finansieringsnivå som de har rätt 
till enligt sammanhållningspolitiken. 
Parlamentet betonar att välfungerande 
övergångsbestämmelser måste införas.

Or. es
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Ändringsförslag 56
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet efterlyser, i 
solidaritetens anda, ett särskilt stöd till de 
mest missgynnade regionerna i EU-27. 
Parlamentet betonar samtidigt att det krävs 
ett starkt mål 2 och välfungerande 
övergångsbestämmelser.

8. Europaparlamentet efterlyser, i 
solidaritetens anda, ett särskilt stöd till de 
mest missgynnade regionerna i EU-27. 
Parlamentet betonar samtidigt behovet av 
att anpassa sig till de europeiska 
regionernas nya verklighet genom att 
överväga att vid sidan av mål 1, som bör 
upprätthållas för de mest missgynnade 
regionerna, och mål 2, enligt vilket alla 
EU:s regioner skulle vara stödberättigade, 
upprätthålla ett mellanliggande mål för 
regioner vars BNP är lägre än 
genomsnittet i EU men överstiger 
75 procent av detta genomsnitt.

Or. fr

Ändringsförslag 57
Sophie Auconie, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Maurice Ponga, Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet efterlyser, i 
solidaritetens anda, ett särskilt stöd till de 
mest missgynnade regionerna i EU-27. 
Parlamentet betonar samtidigt att det krävs 
ett starkt mål 2 och välfungerande 
övergångsbestämmelser.

8. Europaparlamentet efterlyser, i 
solidaritetens anda, ett särskilt stöd (mål 1) 
till de ”minst” utvecklade regionerna i 
EU-27. Parlamentet betonar samtidigt att 
det krävs ett starkt mål 2 för de ”mest” 
utvecklade regionerna och rättvisa 
bestämmelser för mellanregionerna.

Or. fr
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Ändringsförslag 58
Erminia Mazzoni

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet efterlyser, i 
solidaritetens anda, ett särskilt stöd till de 
mest missgynnade regionerna i EU-27. 
Parlamentet betonar samtidigt att det krävs 
ett starkt mål 2 och välfungerande 
övergångsbestämmelser.

8. Europaparlamentet efterlyser, i 
solidaritetens anda, att stödet koncentreras 
till de minst utvecklade regionerna. 
Parlamentet betonar samtidigt att det krävs 
ett starkt mål 2 och välfungerande 
övergångsbestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 59
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet efterlyser, i 
solidaritetens anda, ett särskilt stöd till de 
mest missgynnade regionerna i EU-27. 
Parlamentet betonar samtidigt att det krävs 
ett starkt mål 2 och välfungerande
övergångsbestämmelser.

8. Europaparlamentet efterlyser, i 
solidaritetens anda, ett särskilt stöd till de 
mest missgynnade regionerna inom mål 1 i 
EU-27. Parlamentet betonar samtidigt att 
det krävs ett starkt mål 2 samt att man 
upprättar lämpliga
övergångsbestämmelser.

Or. en



AM\852275SV.doc 29/49 PE454.695v01-00

SV

Ändringsförslag 60
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet efterlyser, i 
solidaritetens anda, ett särskilt stöd till de 
mest missgynnade regionerna i EU-27. 
Parlamentet betonar samtidigt att det krävs 
ett starkt mål 2 och välfungerande 
övergångsbestämmelser.

8. Europaparlamentet efterlyser, i 
solidaritetens anda, att stödet 
huvudsakligen riktas till de mindre 
utvecklade regionerna och att man inför
ett särskilt stöd till de mest missgynnade 
regionerna i EU-27. Parlamentet betonar 
samtidigt att det krävs ett starkt mål 2 och 
välfungerande övergångsbestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 61
Evgeni Kirilov

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet efterlyser, i 
solidaritetens anda, ett särskilt stöd till de 
mest missgynnade regionerna i EU-27. 
Parlamentet betonar samtidigt att det krävs 
ett starkt mål 2 och välfungerande 
övergångsbestämmelser.

8. Europaparlamentet efterlyser, i 
solidaritetens anda, ett särskilt stöd till de 
eftersläpande och mest missgynnade 
regionerna i EU-27. Parlamentet betonar 
samtidigt att det krävs ett starkt mål 2 och 
välfungerande övergångsbestämmelser.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet påpekar att det 
finns en betydande tröskeleffekt mellan de 
regioner som är stödberättigade enligt 
konvergensmålet och övriga regioner, och 
anser att denna tröskeleffekt bör minskas. 
Parlamentet välkomnar därför 
kommissionens förslag att skapa en 
mellankategori av regioner inför den 
kommande programperioden.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet anser att man 
särskilt måste uppmärksamma regioner 
med specifika behov och områden med 
allvarliga och permanenta naturliga och 
demografiska begränsningar.

Or. pt

Ändringsförslag 64
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att en 10. Europaparlamentet betonar att en 
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framgångsrik sammanhållningspolitik 
kräver motsvarande finansiering och att 
denna absolut inte får vara lägre än för den 
nuvarande stödperioden 2007–2013.

framgångsrik sammanhållningspolitik 
kräver motsvarande finansiering och att 
denna absolut inte får vara lägre än för den 
nuvarande programperioden 2007–2013.
Parlamentet anser dessutom att en viss 
flexibilitet måste garanteras i 
användningen av medlen, så att de 
förvaltningsnivåer (europeisk, central, 
regional och lokal) som inom varje 
territorium deltar i genomförandet av 
denna politik kan anpassa den till de mål 
som eftersträvas och de verkliga 
utvecklingsbehoven.

Or. es

Ändringsförslag 65
Derek Vaughan

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik sammanhållningspolitik 
kräver motsvarande finansiering och att 
denna absolut inte får vara lägre än för 
den nuvarande stödperioden 2007–2013.

10. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik sammanhållningspolitik 
kräver adekvat finansiering, som bör vara 
högre än för den nuvarande stödperioden 
2007–2013, så att 
sammanhållningspolitikens mål kan 
uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 66
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik sammanhållningspolitik 

10. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
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kräver motsvarande finansiering och att 
denna absolut inte får vara lägre än för den 
nuvarande stödperioden 2007–2013.

sammanhållningspolitik kräver 
motsvarande finansiering och att denna 
absolut inte får vara lägre än för den 
nuvarande stödperioden 2007–2013.

Or. fr

Ändringsförslag 67
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påpekar att medlen 
måste användas på ett transparent och 
effektivt sätt i regionerna och utrustas med 
enklast möjliga regelsystem och god 
förvaltning.

11. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken bland annat 
gäller dess invecklade regler. Parlamentet 
betonar vikten av att förenkla 
sammanhållningspolitikens regler och 
förfaranden, vilket kommer att bidra till 
att säkra en mer transparent och effektiv 
tilldelning av medel till regionerna.
Parlamentet anser att denna förenkling 
även bör omfatta alla kontrollsystem som 
införs, för att garantera att de inte 
förhindrar uppfyllandet av målen.

Or. es

Ändringsförslag 68
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påpekar att medlen 
måste användas på ett transparent och 
effektivt sätt i regionerna och utrustas med
enklast möjliga regelsystem och god 
förvaltning.

11. Europaparlamentet påpekar att medlen 
måste användas på ett transparent och 
effektivt sätt i regionerna och på grundval 
av enklast möjliga system för 
genomförandekontroll och god 
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förvaltning. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang att den årliga kontroll som 
kommissionen genomför måste 
samordnas bättre med programmens 
fleråriga genomförande.

Or. pt

Ändringsförslag 69
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påpekar att medlen 
måste användas på ett transparent och 
effektivt sätt i regionerna och utrustas med
enklast möjliga regelsystem och god 
förvaltning.

11. Europaparlamentet påpekar att medlen 
måste användas på ett transparent och 
effektivt sätt i regionerna, städerna och 
kommunerna och på grundval av enklast 
möjliga regelsystem och god förvaltning, 
och med stor decentralisering genom 
politisk ansvarighet för lokala och 
regionala självstyrande myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 70
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påpekar att medlen 
måste användas på ett transparent och 
effektivt sätt i regionerna och utrustas med
enklast möjliga regelsystem och god 
förvaltning.

11. Europaparlamentet påpekar att medlen 
måste användas på ett transparent och 
effektivt sätt i regionerna, städerna och 
kommunerna på grundval av enklast 
möjliga regelsystem och god förvaltning.
Med hänsyn till detta efterlyser 
parlamentet minskad komplexitet och 
lättare administrativa bördor.
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Or. en

Ändringsförslag 71
Sophie Auconie, Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påpekar att medlen 
måste användas på ett transparent och 
effektivt sätt i regionerna och utrustas med
enklast möjliga regelsystem och god 
förvaltning.

11. Europaparlamentet påpekar att medlen 
måste användas på ett transparent och 
effektivt sätt i regionerna och på grundval 
av enklast möjliga regelsystem och god 
förvaltning. Parlamentet kräver att 
kontrollfrekvensen, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, ska stå i 
proportion till riskerna för oegentligheter.

Or. fr

Ändringsförslag 72
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påpekar att medlen 
måste användas på ett transparent och 
effektivt sätt i regionerna och utrustas med
enklast möjliga regelsystem och god 
förvaltning.

11. Europaparlamentet påpekar att medlen 
måste användas på ett transparent och 
effektivt sätt i regionerna på grundval av
enklast möjliga regelsystem, 
offentliggörande av stödmottagarna och 
god förvaltning.

Or. fr
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Ändringsförslag 73
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet påpekar att en 
bättre mix av olika finansieringsinstrument, 
såsom bidrag, lån och roterande fonder kan 
bidra till att medlen används effektivt.

12. Europaparlamentet påpekar att en 
bättre mix av olika finansieringsinstrument, 
såsom bidrag, lån och roterande fonder kan 
bidra till att medlen används effektivt. 
Parlamentet uppmanar lokala och 
regionala myndigheter att i största 
möjliga utsträckning utnyttja de 
finansieringsinstrument och tekniska 
stödinstrument som införts av 
kommissionen för att främja investeringar 
på loka nivå.

Or. ro

Ändringsförslag 74
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Punkt 12a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet understryker 
behovet av att stärka strukturfondernas 
hävstångseffekt genom att man använder 
den offentliga upphandlingen på ett bättre 
sätt. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang behovet av att ytterligare 
utveckla och införa upphandlingsregler 
med minskade miljöeffekter (”grön 
upphandling”). Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
ytterligare stimulera användningen av 
förkommersiell upphandling för att bidra 
till mer forskning, utveckling och 
innovation i EU.

Or. en
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Ändringsförslag 75
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet kräver att 
utgiftskontrollen ska vara mer 
resultatinriktad i framtiden.

13. Europaparlamentet kräver att 
utgiftskontrollen ska vara mer 
resultatinriktad i framtiden. Parlamentet 
anser därför att en resultatreserv kommer 
att göra det möjligt att stärka de regionala 
program som i största utsträckning bidrar 
till uppfyllandet av de prioriteringar som 
fastställts inom ramen för 
utvecklingskontraktet.

Or. fr

Ändringsförslag 76
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet kräver att 
utgiftskontrollen ska vara mer 
resultatinriktad i framtiden.

13. Europaparlamentet kräver att 
utgiftskontrollen ska vara enklare och mer 
resultatinriktad i framtiden för att inte öka 
den administrativa bördan för 
slutmottagarna.

Or. en
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Ändringsförslag 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet kräver att 
utgiftskontrollen ska vara mer 
resultatinriktad i framtiden.

13. Europaparlamentet kräver att 
utgiftskontrollen ska vara mer 
resultatinriktad i framtiden, än vad som är 
fallet idag. 

Or. el

Ändringsförslag 78
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Förslag till yttrande
Punkt 13a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet föreslår att man 
skapar ett medlingscentrum för 
sammanhållningspolitiken, som skulle 
inrättas av kommissionen och som varje 
enskild medborgare fritt kan vända sig till 
med all information och alla klagomål 
beträffande tillämpningen av 
sammanhållningspolitiken på fältet vid 
misstanke om ett otillräckligt eller 
olämpligt utnyttjande av 
sammanhållningsmedlen. 

Or. fr
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Ändringsförslag 79
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Punkt 14

Förslag till yttrande Ändringsförslag

14. Europaparlamentet fastslår att en 
femårig löptid skulle vara för kort eftersom 
tillståndsförfarandena skulle bli alldeles för 
långa, vilket innebär att medlen inte skulle 
kunna användas effektivt. Parlamentet 
påpekar att en löptid på sju år har visat sig 
vara bra tidigare och bör absolut inte 
förkortas. Med en sjuårig löptid fram till 
2020 skulle man även skapa en tydlig länk 
till EU 2020-strategin.

14. Europaparlamentet fastslår att en 
femårig löptid skulle vara för kort eftersom 
tillståndsförfarandena skulle bli alldeles för 
långa, vilket innebär att medlen inte skulle 
kunna användas effektivt. Parlamentet 
påpekar att en löptid på sju år har visat sig 
vara bra tidigare och bör absolut inte 
förkortas. Med en sjuårig löptid fram till 
2020 skulle man även skapa en tydlig länk 
till EU 2020-strategin. Parlamentet 
betonar dock att man skulle kunna 
överväga en tioårsperiod (”5+5”) förutsatt 
att en tioårig programperiod kan 
garanteras. Parlamentet betonar att det 
krävs tillräckliga flexibilitetsregler för att 
skapa en effektiv översynsmekanism, som 
även möjliggör överföringar mellan 
fonder.

Or. en

Ändringsförslag 80
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Förslag till yttrande
Punkt 14

Förslag till yttrande Ändringsförslag

14. Europaparlamentet fastslår att en 
femårig löptid skulle vara för kort eftersom 
tillståndsförfarandena skulle bli alldeles för 
långa, vilket innebär att medlen inte skulle 
kunna användas effektivt. Parlamentet 
påpekar att en löptid på sju år har visat sig 
vara bra tidigare och bör absolut inte 
förkortas. Med en sjuårig löptid fram till 
2020 skulle man även skapa en tydlig länk 

14. Europaparlamentet fastslår att en 
femårig löptid skulle vara för kort eftersom 
tillståndsförfarandena skulle bli alldeles för 
långa, vilket innebär att medlen inte skulle 
kunna användas effektivt. Parlamentet 
påpekar att en löptid på sju år har visat sig 
vara bra tidigare och bör absolut inte 
förkortas. Med en flerårig budgetram på 
sju år eller mer, skulle man säkerställa 
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till EU 2020-strategin. effektiviteten.

Or. en

Ändringsförslag 81
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Förslag till yttrande
Punkt 14

Förslag till yttrande Ändringsförslag

14. Europaparlamentet fastslår att en 
femårig löptid skulle vara för kort eftersom 
tillståndsförfarandena skulle bli alldeles för 
långa, vilket innebär att medlen inte skulle 
kunna användas effektivt. Parlamentet 
påpekar att en löptid på sju år har visat sig 
vara bra tidigare och bör absolut inte 
förkortas. Med en sjuårig löptid fram till 
2020 skulle man även skapa en tydlig länk 
till EU 2020-strategin.

14. Europaparlamentet fastslår att en 
femårig löptid skulle vara för kort eftersom 
tillståndsförfarandena skulle bli alldeles för 
långa, vilket innebär att medlen inte skulle 
kunna användas effektivt. Parlamentet 
påpekar att en löptid på sju år har visat sig 
vara bra tidigare och bör absolut inte 
förkortas. Med en sjuårig löptid fram till 
2020 skulle man även skapa en tydlig länk 
till EU 2020-strategin. Parlamentet 
noterar att det kunde vara motiverat att 
därefter överväga en tioårsmodell (5 år + 
5 år), som gör det möjligt att anpassa de 
finansiella prioriteringarna till 
parlamentets och kommissionens 
mandatperioder och samtidigt förfoga 
över en vision och en politisk strategi som 
sträcker sig över en tioårsperiod.

Or. fr

Ändringsförslag 82
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att 
samfinansieringen och n+2- respektive 
n+3-reglerna bör behållas, och kunna ges 
större flexibilitet för särskilda situationer 

15. Europaparlamentet betonar att 
samfinansieringen och n+2- respektive 
n+3-reglerna bör behållas (utom för det 
första programåret). Parlamentet kräver att 
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som kan förväntas uppstå under nästa 
programperiod. Parlamentet kräver att icke 
utbetalda medel ställs till förfogande för 
andra regioner istället för att återföras till 
medlemsstaterna.

icke utbetalda medel ställs till förfogande 
för andra regioner istället för att återföras 
till medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 83
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att 
samfinansieringen och n+2- respektive 
n+3-reglerna bör behållas, och kunna ges 
större flexibilitet för särskilda situationer 
som kan förväntas uppstå under nästa 
programperiod. Parlamentet kräver att 
icke utbetalda medel ställs till förfogande 
för andra regioner istället för att återföras 
till medlemsstaterna.

15. Europaparlamentet betonar att 
samfinansieringen och n+2- respektive 
n+3-reglerna bör behållas, och kunna ges 
större flexibilitet för särskilda situationer 
som kan förväntas uppstå under nästa 
programperiod.

Or. ro

Ändringsförslag 84
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att 
samfinansieringen och n+2- respektive 
n+3-reglerna bör behållas, och kunna ges 
större flexibilitet för särskilda situationer 
som kan förväntas uppstå under nästa 
programperiod. Parlamentet kräver att icke 
utbetalda medel ställs till förfogande för 
andra regioner istället för att återföras till 

15. Europaparlamentet betonar att 
samfinansieringen och n+2- respektive 
n+3-reglerna bör behållas (utom för det 
första programåret), och kunna ges större 
flexibilitet för särskilda situationer. 
Parlamentet kräver att icke utbetalda medel 
ställs till förfogande för andra regioner 
istället för att återföras till 
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medlemsstaterna. medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 85
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att 
samfinansieringen och n+2- respektive 
n+3-reglerna bör behållas, och kunna ges 
större flexibilitet för särskilda situationer 
som kan förväntas uppstå under nästa 
programperiod. Parlamentet kräver att icke 
utbetalda medel ställs till förfogande för 
andra regioner istället för att återföras till 
medlemsstaterna.

15. Europaparlamentet betonar att 
samfinansieringen och n+2- respektive 
n+3-reglerna bör behållas, och kunna ges 
större flexibilitet för särskilda situationer 
som kan förväntas uppstå under nästa 
programperiod. Parlamentet kräver att 
medel som frigjorts genom tillämpningen 
av denna regel hålls kvar i 
sammanhållningsbudgeten istället för att 
återföras till medlemsstaterna.

Or. es

Ändringsförslag 86
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att 
samfinansieringen och n+2- respektive 
n+3-reglerna bör behållas, och kunna ges 
större flexibilitet för särskilda situationer 
som kan förväntas uppstå under nästa 
programperiod. Parlamentet kräver att icke 
utbetalda medel ställs till förfogande för 
andra regioner istället för att återföras till 
medlemsstaterna.

15. Europaparlamentet betonar att 
samfinansieringen och n+2- respektive 
n+3-reglerna bör behållas, och kunna ges 
större flexibilitet för särskilda situationer 
som kan förväntas uppstå under nästa 
programperiod. Parlamentet anser att 
samfinansieringsnivån för den kommande 
programperioden generellt bör förbli 
densamma som för den innevarande 
perioden. Parlamentet kräver att icke 
utbetalda medel ställs till förfogande för 
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andra regioner istället för att återföras till 
medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 87
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att 
samfinansieringen och n+2- respektive 
n+3-reglerna bör behållas, och kunna ges 
större flexibilitet för särskilda situationer 
som kan förväntas uppstå under nästa 
programperiod. Parlamentet kräver att icke 
utbetalda medel ställs till förfogande för 
andra regioner istället för att återföras till 
medlemsstaterna.

15. Europaparlamentet betonar att 
samfinansieringen och n+2- respektive 
n+3-reglerna bör behållas, och kunna ges 
större flexibilitet för särskilda situationer 
som kan förväntas uppstå under nästa 
programperiod. Parlamentet kräver att icke 
utbetalda medel ställs till förfogande för 
andra regioner istället för att återföras till 
medlemsstaterna, efter att man har tagit 
hänsyn till svårigheterna att tillgodogöra 
sig EU-medel på grund av de ekonomiska 
problemen i medlemsstaterna.

Or. el

Ändringsförslag 88
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att 
samfinansieringen och n+2- respektive 
n+3-reglerna bör behållas, och kunna ges 
större flexibilitet för särskilda situationer 
som kan förväntas uppstå under nästa 
programperiod. Parlamentet kräver att icke 
utbetalda medel ställs till förfogande för 
andra regioner istället för att återföras till 

15. Europaparlamentet betonar att 
samfinansieringen och n+2- respektive 
n+3-reglerna bör behållas, och kunna ges 
större flexibilitet för särskilda situationer 
som kan förväntas uppstå under nästa 
programperiod. Parlamentet kräver att icke 
utbetalda medel ställs till förfogande för 
regionerna i den berörda medlemsstaten.
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medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 89
Riikka Manner

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar att 
samfinansieringen och n+2- respektive 
n+3-reglerna bör behållas, och kunna ges 
större flexibilitet för särskilda situationer 
som kan förväntas uppstå under nästa 
programperiod. Parlamentet kräver att icke 
utbetalda medel ställs till förfogande för 
andra regioner istället för att återföras till 
medlemsstaterna.

15. Europaparlamentet betonar att 
samfinansieringen och n+2- respektive 
n+3-reglerna bör behållas, och kunna ges 
större flexibilitet för särskilda situationer 
som kan förväntas uppstå under nästa 
programperiod. Parlamentet efterlyser en 
diskussion om möjligheten att låta icke 
utbetalda medel ställas till förfogande för 
andra regioner istället för att återföras till 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 90
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Förslag till yttrande
Punkt 15a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet kräver ett förslag 
om hårdare ekonomiska sanktioner mot 
medlemsstater som inte uppfyller 
stabilitetskriterierna. Dessa sanktioner 
bör genomföras med större automatik.

Or. en
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Ändringsförslag 91
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 16

Förslag till yttrande Ändringsförslag

16. Europaparlamentet påpekar att medel 
från fonderna, som har skapats inom 
ramarna för sammanhållningspolitiken, 
inte får användas som 
”bestraffningsverktyg” inom stabilitets-
och tillväxtpakten. Detta skulle vara 
kontraproduktivt för de berörda regionerna, 
medlemsstaterna och EU.

16. Europaparlamentet påpekar att medel 
från fonderna, som har skapats inom 
ramarna för sammanhållningspolitiken, 
inte får användas som 
”bestraffningsverktyg” inom stabilitets-
och tillväxtpakten. Detta skulle vara 
kontraproduktivt för de berörda regionerna, 
medlemsstaterna och EU. Parlamentet 
påpekar att sådana åtgärder skulle 
innebära en orättvis behandling av 
medlemsstater och regioner eftersom de 
fattigaste skulle bestraffas hårdast.

Or. en

Ändringsförslag 92
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 16

Förslag till yttrande Ändringsförslag

16. Europaparlamentet påpekar att medel 
från fonderna, som har skapats inom 
ramarna för sammanhållningspolitiken, 
inte får användas som 
”bestraffningsverktyg” inom stabilitets-
och tillväxtpakten. Detta skulle vara 
kontraproduktivt för de berörda regionerna, 
medlemsstaterna och EU.

16. Europaparlamentet påpekar att medel 
från fonderna, som har skapats inom 
ramarna för sammanhållningspolitiken, 
inte får användas som 
”bestraffningsverktyg” inom stabilitets-
och tillväxtpakten. Detta skulle vara 
kontraproduktivt för de berörda regionerna,
medlemsstaterna och EU, och skulle till 
och med strida mot den europeiska 
solidaritet som är inskriven i fördraget.

Or. pt
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Ändringsförslag 93
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Förslag till yttrande
Punkt 16

Förslag till yttrande Ändringsförslag

16. Europaparlamentet påpekar att medel 
från fonderna, som har skapats inom 
ramarna för sammanhållningspolitiken, 
inte får användas som 
”bestraffningsverktyg” inom stabilitets-
och tillväxtpakten. Detta skulle vara 
kontraproduktivt för de berörda regionerna, 
medlemsstaterna och EU.

16. Europaparlamentet påpekar att medel 
från fonderna, som har skapats inom 
ramarna för sammanhållningspolitiken, 
inte får användas som 
”bestraffningsverktyg” inom stabilitets-
och tillväxtpakten. Detta skulle vara 
kontraproduktivt för de berörda regionerna.

Or. en

Ändringsförslag 94
Riikka Manner

Förslag till yttrande
Punkt 16

Förslag till yttrande Ändringsförslag

16. Europaparlamentet påpekar att medel 
från fonderna, som har skapats inom 
ramarna för sammanhållningspolitiken, 
inte får användas som 
”bestraffningsverktyg” inom stabilitets-
och tillväxtpakten. Detta skulle vara 
kontraproduktivt för de berörda regionerna, 
medlemsstaterna och EU.

16. Europaparlamentet påpekar att medel 
från fonderna, som har skapats inom 
ramarna för sammanhållningspolitiken, 
inte bör användas som 
”bestraffningsverktyg” inom stabilitets-
och tillväxtpakten. Detta skulle vara 
kontraproduktivt för de berörda regionerna, 
medlemsstaterna och EU.

Or. en
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Ändringsförslag 95
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Punkt 16a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet påpekar att alla 
villkorade regler måste begränsas till 
åtgärder inom sammanhållningspolitiken 
och bör inte kopplas till att man följer 
reglerna för andra instrument, såsom 
stabilitets- och tillväxtpakten.

Or. en

Ändringsförslag 96
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Förslag till yttrande
Punkt 16a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet är medvetet om 
att brott mot reglerna om hur medel från 
strukturfonderna ska användas oftast och 
framför allt förekommer i de 
medlemsstater som upprepat och grovt 
bryter mot stabilitetskriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 97
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Förslag till yttrande
Punkt 16b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

16b. Europaparlamentet kräver att man 
för de medlemsstater som både bryter mot 
stabilitetskriterierna och tillhör dem som 
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oftast bryter mot reglerna för användning 
av medel från strukturfonderna, lägger 
fram ett förslag om automatisk reglering 
som kan underställa dessa länder en 
långtgående europeisk ekonomisk och 
förvaltningsmässig kontroll vad gäller 
användning av medel från 
EU:s strukturfonder.

Or. en

Ändringsförslag 98
Victor Boştinaru

Förslag till yttrande
Punkt 17

Förslag till yttrande Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar det stora 
mervärde som sammanhållningspolitikens 
solidaritetsinsats innebär. Parlamentet 
understryker att solidaritet inte är en 
enkelriktad insats utan att alla regioner i 
EU måste ha tillgång till 
sammanhållningspolitiken.

17. Europaparlamentet betonar det stora 
mervärde som sammanhållningspolitikens 
solidaritetsinsats innebär och att solidaritet 
inte är en enkelriktad insats utan att alla 
regioner i EU måste ha tillgång till 
sammanhållningspolitiken även om man 
också i fortsättningen måste fokusera på 
de mest missgynnade regionerna i syfte att 
minska skillnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 99
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 17

Förslag till yttrande Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar det stora 
mervärde som sammanhållningspolitikens 
solidaritetsinsats innebär. Parlamentet 
understryker att solidaritet inte är en 
enkelriktad insats utan att alla regioner i 

17. Europaparlamentet betonar det stora 
mervärde som sammanhållningspolitikens 
solidaritetsinsats innebär. Parlamentet 
understryker att solidaritet inte är en 
enkelriktad insats utan att alla regioner i 
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EU måste ha tillgång till 
sammanhållningspolitiken.

EU måste ha tillgång till 
sammanhållningspolitiken, samt att 
särdragen för öar, bergsområden och 
glesbefolkade områden ska beaktas.

Or. es

Ändringsförslag 100
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 18

Förslag till yttrande Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser att förutom 
att regionerna främjas så innebär 
sammanhållningspolitiken även att EU 
blir mer synligt i regionerna, och påpekar 
att ett bättre informationsarbete i 
medlemsstaterna skulle kunna göra detta 
ännu tydligare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Förslag till yttrande
Punkt 18

Förslag till yttrande Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser att förutom att 
regionerna främjas så innebär 
sammanhållningspolitiken även att EU blir 
mer synligt i regionerna, och påpekar att ett
bättre informationsarbete i
medlemsstaterna skulle kunna göra detta
ännu tydligare.

18. Europaparlamentet anser att förutom att 
regionerna främjas så innebär 
sammanhållningspolitiken även att EU blir 
mer synligt i regionerna, och påpekar att 
bättre kommunikationer från samtliga 
aktörers sida – EU-institutionerna, 
medlemsstaterna och lokala myndigheter –
skulle göra de europeiska insatsernas 
mervärde ännu tydligare.

Or. fr
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Ändringsförslag 102
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 19

Förslag till yttrande Ändringsförslag

19. Europaparlamentet betonar uttryckligen 
att sammanhållningspolitiken är det enda 
europeiska politikområde som kan ses som 
”intelligent”, ”miljövänligt” och 
”integrerande” i EU 2020-strategin. 
Parlamentet påpekar att detta ännu en gång 
visar på sammanhållningspolitikens 
betydelse som helhet, och motsätter sig en 
uppdelning i olika budgetposter.

19. Europaparlamentet betonar uttryckligen 
att sammanhållningspolitiken, som både är
intelligent och miljövänlig, kan spela en 
nyckelroll i arbetet med att nå 
Europa 2020-målen, trots att den på inget 
sätt är ensamt ansvarig för att nå dessa 
mål, utan alla politikområden måste 
bidra. Parlamentet påpekar att detta ännu 
en gång visar på 
sammanhållningspolitikens betydelse som 
helhet, och motsätter sig en uppdelning i 
olika budgetposter.

Or. en

Ändringsförslag 103
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 19a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet rekommenderar 
de lokala och regionala myndigheterna i 
medlemsstaterna att uppmuntra 
partnerskap för innovation på lokal och 
regional nivå genom att stödja 
utvecklingen av de små och medelstora 
företagens forsknings- och 
innovationskapacitet, i syfte att uppfylla 
målen för strategin.

Or. ro


