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Ændringsforslag 285
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 23

23. mener, at en almen ny støttekategori 
baseret på mellem 75 % og 90 % af BNP 
pr. indbygger ikke er i overensstemmelse 
med de anerkendte principper i EU-
samhørighedspolitikken (fremme af de 
svageste, samling af endogent potentiale i 
en horisontal tilgang i de rigere regioner) 
og afviser således denne mellemkategori;

23. mener, at en almen ny støttekategori 
baseret på mellem 75 % og 90 % af BNP 
pr. indbygger ikke er i overensstemmelse 
med de anerkendte principper i EU-
samhørighedspolitikken (fremme af de 
svageste, samling af endogent potentiale i 
en horisontal tilgang i de rigere regioner) 
og afviser således denne mellemkategori;
minder ikke desto mindre om 
nødvendigheden af at oprette en pålidelig, 
passende, konsolideret, reformeret og om 
nødvendigt en længere ordning for 
gradvis afvikling (phasing out), der er 
udformet med en strategi for de tidligere 
områder, der var berettiget til maksimal 
støtte inden for rammerne af 
konvergensmålet;

Or. en

Ændringsforslag 286
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 23

23. mener, at en almen ny støttekategori 
mellem 75 % og 90 % ikke er i 
overensstemmelse med de anerkendte 
principper i EU-samhørighedspolitikken 
(fremme af de svageste, samling af 
endogent potentiale i en horisontal tilgang i 
de rigere regioner) og afviser således denne 
mellemkategori;

23. mener, at en almen ny støttekategori
baseret på mellem 75 % og 90 % af BNP 
pr. indbygger ikke er i overensstemmelse 
med de anerkendte principper i EU-
samhørighedspolitikken (fremme af de 
svageste, samling af endogent potentiale i 
en horisontal tilgang i de rigere regioner) 
og afviser således denne mellemkategori;

Or. en
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Ændringsforslag 287
Sabine Verheyen, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller

Forslag til beslutning
Punkt 23 a (nyt)

23a. frygter, at den overgangskategori, 
som foreslås af Kommissionen, vil blive 
permanent og vil være til gene for andre 
regioner; opfordrer til, at 
overgangsreglerne afvikles gradvist og er 
genstand for en tidsgrænse og begrænset 
til regioner, der for øjeblikket er berettiget 
til støtte inden for rammerne af 
"konvergensmålet"; 

Or. de

Ændringsforslag 288
Sophie Auconie

Forslag til beslutning
Punkt 24

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 
henhold til de europæiske prioriteter samt 
til de grænseoverskridende infrastrukturer, 
og kræver et tilsvarende yderligere 
støttetilbud for alle grænseregioner;

24. mener helt klart, at målet for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at EFRU's 
bidrag til dette mål øges til 7 % af det 
samlede budget til 
samhørighedspolitikken; understreger 
værdien af grænseregionerne i forbindelse 
med opnåelsen af EU-2020-målene; mener, 
at det er nødvendigt med en større 
hensyntagen til TEN-nettene i henhold til 
de europæiske prioriteringer samt til de 
grænseoverskridende infrastrukturer, og 
kræver en tilsvarende forhøjelse af 
midlerne til alle grænseregioner;

Or. fr
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Ændringsforslag 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 24

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 
henhold til de europæiske prioriteter samt 
til de grænseoverskridende 
infrastrukturer, og kræver et tilsvarende 
yderligere støttetilbud for alle 
grænseregioner;

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde udgør 
den største europæiske merværdi og 
derfor skal styrkes inden for alle EU's 
indre grænser og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med Den Europæiske Unions 
integration og styrkelse af samhørigheden 
ud over nationale grænser; understreger 
betydningen af fjernelsen af forskelle 
mellem de bæredygtige former for
infrastruktur for opnåelsen af EU-2020-
målene; kræver et samfinansieringsniveau 
for alle midler i alle programmer, der er 
10 procentpoint højere som en fremmende 
bonus for territorial samhørighed som 
følge af de yderligere udgifter ved 
indviklede beslutningsprocedurer i 
forbindelse med multilaterale projekter; 
understreger merværdien af EGTC'er og 
støtter deres udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 290
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 24

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 

24. mener helt klart, at målet for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's grænser og i de 
tre dimensioner (grænseoverskridende, 
interregionalt, transnationalt), og kræver, at 
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transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
understreger værdien af grænseregionerne
i forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 
henhold til de europæiske prioriteter samt 
til de grænseoverskridende 
infrastrukturer, og kræver et tilsvarende 
yderligere støttetilbud for alle 
grænseregioner;

de øremærkede midler til dette formål
øges; understreger værdien af dette i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene;

Or. es

Ændringsforslag 291
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 24

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 
henhold til de europæiske prioriteter samt 
til de grænseoverskridende infrastrukturer,
og kræver et tilsvarende yderligere 
støttetilbud for alle grænseregioner;

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %, der bør 
afsættes til programmer i stedet for 
medlemsstater, og som derfor ikke bør 
være omfattet af loftet; understreger 
værdien af grænseregionerne i forbindelse 
med opnåelsen af EU-2020-målene; mener, 
at det er nødvendigt med en større 
hensyntagen til TEN-nettene i henhold til 
de europæiske prioriteringer samt til de 
grænseoverskridende infrastrukturer;

Or. en

Ændringsforslag 292
Erminia Mazzoni

Forslag til beslutning
Punkt 24
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24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 
henhold til de europæiske prioriteter samt 
til de grænseoverskridende infrastrukturer,
og kræver et tilsvarende yderligere 
støttetilbud for alle grænseregioner;

24. mener, at mål 3 for det europæiske 
"territoriale" samarbejde skal styrkes inden 
for alle EU's indre grænser og i de tre 
dimensioner (grænseoverskridende, 
interregionalt, transnationalt), understreger 
værdien af grænseregionerne i forbindelse 
med opnåelsen af EU-2020-målene; mener, 
at det er nødvendigt med en større 
hensyntagen til TEN-nettene i henhold til 
de europæiske prioriteringer samt til de 
grænseoverskridende infrastrukturer;

Or. it

Ændringsforslag 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Markus Pieper, 
Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Forslag til beslutning
Punkt 24

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 
henhold til de europæiske prioriteter samt 
til de grænseoverskridende infrastrukturer, 
og kræver et tilsvarende yderligere 
støttetilbud for alle grænseregioner;

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; kræver, 
at afsættelsen af midler til hvert program 
for territorialt samarbejde baseres på 
harmoniserede kriterier for at give et 
strategisk og integreret svar på det enkelte 
geografiske territoriums og det 
pågældende områdes behov og særlige 
karakteristika; understreger værdien af 
grænseregionerne i forbindelse med 
opnåelsen af EU-2020-målene; mener, at 
det er nødvendigt med at øge 
koordineringen af TEN-nettene og deres 
tilskud i henhold til de europæiske 
prioriteringer samt til de 
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grænseoverskridende infrastrukturer, og 
kræver en tilsvarende forhøjelse af 
midlerne til alle grænseregioner;

Or. fr

Ændringsforslag 294
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Forslag til beslutning
Punkt 24

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 
henhold til de europæiske prioriteter samt 
til de grænseoverskridende infrastrukturer, 
og kræver et tilsvarende yderligere 
støttetilbud for alle grænseregioner;

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges; understreger 
værdien af grænseregionerne i forbindelse 
med opnåelsen af EU-2020-målene; mener, 
at det er nødvendigt med en større 
hensyntagen til TEN-nettene i henhold til 
de europæiske prioriteringer samt til de 
grænseoverskridende infrastrukturer, og 
kræver en tilsvarende forhøjelse af 
midlerne til alle grænseregioner;

Or. en

Ændringsforslag 295
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Forslag til beslutning
Punkt 24

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 10 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 
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forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 
henhold til de europæiske prioriteter samt 
til de grænseoverskridende infrastrukturer, 
og kræver et tilsvarende yderligere 
støttetilbud for alle grænseregioner;

forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 
henhold til de europæiske prioriteringer
samt til de grænseoverskridende 
infrastrukturer, og kræver en tilsvarende 
forhøjelse af midlerne til alle 
grænseregioner;

Or. de

Ændringsforslag 296
Petru Constantin Luhan

Forslag til beslutning
Punkt 24

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 
henhold til de europæiske prioriteter samt 
til de grænseoverskridende infrastrukturer, 
og kræver et tilsvarende yderligere 
støttetilbud for alle grænseregioner;

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 10 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene og anerkender den rolle, som 
regioner, der grænser op til to eller flere 
tredjelande, spiller for at nå målene i 
naboskabspolitikken; mener, at det er 
nødvendigt med en større hensyntagen til 
TEN-nettene i henhold til de europæiske 
prioriteringer samt til de 
grænseoverskridende infrastrukturer, og 
kræver en tilsvarende forhøjelse af 
midlerne til alle grænseregioner;

Or. ro

Ændringsforslag 297
Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 24
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24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 
henhold til de europæiske prioriteter samt 
til de grænseoverskridende infrastrukturer, 
og kræver et tilsvarende yderligere 
støttetilbud for alle grænseregioner;

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
opfordrer Kommissionen til at afsætte en 
del af denne forhøjelse til projekter, der er 
beregnet til at opnå øget synergi ved 
samarbejde mellem regioner, som svarer 
til forskellige mål (mellem mål 3- og mål 
2-regioner, mål 3- og mål 1-regioner, mål 
2- og mål 1-regioner) såvel som til 
projekter, der udelukket er beregnet til 
øget samarbejde mellem mål 1-regioner;
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 
henhold til de europæiske prioriteringer
samt til de grænseoverskridende 
infrastrukturer, og kræver en tilsvarende 
forhøjelse af midlerne til alle 
grænseregioner;

Or. en

Ændringsforslag 298
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Forslag til beslutning
Punkt 24

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 
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henhold til de europæiske prioriteter samt 
til de grænseoverskridende infrastrukturer, 
og kræver et tilsvarende yderligere 
støttetilbud for alle grænseregioner;

henhold til de europæiske prioriteringer
samt til de grænseoverskridende 
infrastrukturer, og kræver en tilsvarende 
forhøjelse af midlerne til alle 
grænseregioner; opfordrer til en 
forenkling af 
gennemførelsesbestemmelserne for mål 3-
programmer, der er baseret på 
proportionalitetsprincippet såvel som til 
udvikling af et fælles sæt af regler om 
støtteberettigelse, som alle er 
forudsætninger for, at disse programmer 
bliver mere effektive og mere synlige;

Or. en

Ændringsforslag 299
Manfred Weber

Forslag til beslutning
Punkt 24

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 
henhold til de europæiske prioriteter samt 
til de grænseoverskridende infrastrukturer, 
og kræver et tilsvarende yderligere 
støttetilbud for alle grænseregioner;

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 
henhold til de europæiske prioriteringer
samt til de grænseoverskridende 
infrastrukturer, og kræver en tilsvarende 
forhøjelse af midlerne til alle 
grænseregioner; understreger den 
betydelige inddragelse af 
beslutningstagere på lokalt plan, idet
programmerne kun kan konkretiseres, 
hvis dette sikres;

Or. de
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Ændringsforslag 300
Gaston Franco

Forslag til beslutning
Punkt 24

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 
henhold til de europæiske prioriteter samt 
til de grænseoverskridende infrastrukturer, 
og kræver et tilsvarende yderligere 
støttetilbud for alle grænseregioner;

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %; 
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til de 
transeuropæiske net, navnlig dem, som 
vedrører transport og energi, i henhold til 
de europæiske prioriteringer samt til de 
grænseoverskridende infrastrukturer, og 
kræver en tilsvarende forhøjelse af 
midlerne til alle grænseregioner;

Or. fr

Ændringsforslag 301
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 24

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's indre grænser 
og i de tre dimensioner 
(grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %;  
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til TEN-nettene i 
henhold til de europæiske prioriteter samt 
til de grænseoverskridende infrastrukturer, 
og kræver et tilsvarende yderligere 

24. mener helt klart, at mål 3 for det 
europæiske "territoriale" samarbejde skal 
styrkes inden for alle EU's grænser og i de 
tre dimensioner (grænseoverskridende, 
interregionalt, transnationalt), og kræver, at 
strukturfondsandelen øges til 7 %;  
understreger værdien af grænseregionerne i 
forbindelse med opnåelsen af EU-2020-
målene; mener, at det er nødvendigt med 
en større hensyntagen til de 
transeuropæiske net, navnlig dem, som 
vedrører transport og energi, i henhold til 
de europæiske prioriteter samt til de 
grænseoverskridende infrastrukturer, og 
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støttetilbud for alle grænseregioner; kræver en tilsvarende forhøjelse af 
midlerne til alle grænseregioner;

Or. fr

Ændringsforslag 302
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Sophie Auconie

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

24a. mener, at EGTC'er udgør et 
enestående, særdeles værdifuldt 
instrument til regional forvaltning, der 
svarer til behovene for strukturelt 
samarbejde, og som skal fremmes som et 
instrument til at oprette ordninger for 
grænseoverskridende forvaltning, der 
sikrer ejerskabet af de forskellige 
politikker på regionalt og lokalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 303
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Forslag til beslutning
Punkt 25

25. mener, at nye temafonde (klima, 
energi, transport) er til fare for det 
anerkendte princip om delt ansvarlighed 
for midlerne og den regionale medvirken i 
forbindelse med gennemførelsen af EU-
2020-målene;

25. mener, at nye temafonde (klima, 
energi, transport) er til fare for det 
anerkendte princip om delt ansvarlighed 
for midlerne, de integrerede 
udviklingsprogrammer og den regionale 
medvirken i forbindelse med 
gennemførelsen af EU-2020-målene;

Or. en

Ændringsforslag 304
Tamás Deutsch
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Forslag til beslutning
Punkt 25

25. mener, at nye temafonde (klima, 
energi, transport) er til fare for det 
anerkendte princip om delt ansvarlighed 
for midlerne og den regionale medvirken i 
forbindelse med gennemførelsen af EU-
2020-målene;

25. mener, at nye temafonde (klima, 
energi, transport) er til fare for det 
anerkendte princip om delt ansvarlighed 
for midlerne, eksistensen af synergier, 
interventionernes effektivitet og dermed 
den regionale medvirken i forbindelse med 
gennemførelsen af EU-2020-målene;

Or. en

Ændringsforslag 305
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, 
Helmut Scholz, Gabriele Zimmer

Forslag til beslutning
Punkt 25

25. mener, at nye temafonde (klima, 
energi, transport) er til fare for det 
anerkendte princip om delt ansvarlighed 
for midlerne og den regionale medvirken i 
forbindelse med gennemførelsen af EU-
2020-målene;

25. mener, at nye temafonde (klima, 
energi, transport) er til fare for det 
anerkendte princip om delt ansvarlighed 
for midlerne og samhørighedspolitikkens 
mål;

Or. en

Ændringsforslag 306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 25

25. mener, at nye temafonde (klima, 
energi, transport) er til fare for det 
anerkendte princip om delt ansvarlighed 
for midlerne og den regionale medvirken i 
forbindelse med gennemførelsen af EU-
2020-målene;

25. mener, at nye temafonde (klima, 
energi, transport) er til fare for det 
anerkendte princip om delt ansvarlighed 
for midlerne og den regionale medvirken i 
EU's samhørighedspolitik;

Or. es
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Ændringsforslag 307
Juozas Imbrasas

Forslag til beslutning
Punkt 25

25. mener, at nye temafonde (klima, 
energi, transport) er til fare for det 
anerkendte princip om delt ansvarlighed 
for midlerne og den regionale medvirken i 
forbindelse med gennemførelsen af EU-
2020-målene;

25. afviser kategorisk alle forslag om at 
nationalisere eller sektorisere 
samhørighedspolitikken; mener, at nye 
temafonde (klima, energi, transport) er til 
fare for det anerkendte princip om delt 
ansvarlighed for midlerne og den regionale 
medvirken i forbindelse med 
gennemførelsen af EU-2020-målene;

Or. lt

Ændringsforslag 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 26

26. kræver, at ESF som led i 
samhørighedspolitikken også fortsat vil
styrke den sociale integration, den 
økonomiske vækst og beskæftigelsen; 
anser ESF for at være det vigtigste 
arbejdsmarkeds- og 
beskæftigelsespolitiske instrument i EU;
giver fremme af kvalifikation og mobilitet, 
forbedret chancelighed for begge køn, 
integration af ugunstigt stillede personer 
og understøttelse af SMV'er en særlig 
betydning;

26. kræver, at ESF fortsat skal høre under 
samhørighedspolitikkens rammer; 
påpeger dens særlige rolle som det 
vigtigste instrument for arbejdsmarkedet 
og beskæftigelsespolitikkerne og den 
sociale samhørighed i alle regioner, 
navnlig som følge af dens bidrag til den
sociale integration og fremme af 
beskæftigelsen, uddannelse og livslang 
læring, omstilling til bæredygtige 
økonomier og bekæmpelse af fattigdom;
understreger, at dette ikke alene kan 
opnås af offentlige myndigheder, men at 
navnlig ikke-offentlige aktører, herunder 
den sociale økonomis virksomheder kan 
spille en central rolle i beretningen om 
social integration; anmoder om, at der 
tages mere hensyn til en territorial tilgang 
for at øge effektiviteten og synligheden af 
dens interventioner;
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Or. en

Ændringsforslag 309
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 26

26. kræver, at ESF som led i 
samhørighedspolitikken også fortsat vil 
styrke den sociale integration, den 
økonomiske vækst og beskæftigelsen; 
anser ESF for at være det vigtigste 
arbejdsmarkeds- og 
beskæftigelsespolitiske instrument i EU; 
giver fremme af kvalifikation og mobilitet, 
forbedret chancelighed for begge køn, 
integration af ugunstigt stillede personer 
og understøttelse af SMV'er en særlig 
betydning;

26. bemærker, at ESF spiller en vigtig 
rolle i forbindelse med den sociale 
integration, arbejdsmarkedet og 
beskæftigelsespolitikken; kræver, at ESF 
som led i samhørighedspolitikken også 
fortsat vil styrke den sociale integration,
forbedre beskæftigelses- og 
jobmulighederne, fremme uddannelse af 
arbejdstagere og tilpasse arbejdstagernes 
kvalifikationer til arbejdsmarkedets 
efterspørgsel på en sådan måde, at 
arbejdstagerne bedre kan integreres på 
arbejdsmarkedet, fremme ligestilling, 
integrere ugunstigt stillede personer og
støtte udviklingen af den sociale økonomi 
såvel som af SMV'er;

Or. en

Ændringsforslag 310
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Sophie Auconie

Forslag til beslutning
Punkt 26

26. kræver, at ESF som led i 
samhørighedspolitikken også fortsat vil 
styrke den sociale integration, den 
økonomiske vækst og beskæftigelsen; 
anser ESF for at være det vigtigste 
arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske 
instrument i EU; giver fremme af 
kvalifikation og mobilitet, forbedret 
chancelighed for begge køn, integration af 
ugunstigt stillede personer og 

26. kræver, at ESF som led i 
samhørighedspolitikken også fortsat vil 
styrke den sociale integration, den 
økonomiske vækst og beskæftigelsen; 
anser ESF for at være det vigtigste 
arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske 
instrument i EU; tillægger fremme af 
kvalifikation og mobilitet – hvor 
uddannelse, der opfylder lokale behov, 
prioriteres, forbedrede lige muligheder for 
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understøttelse af SMV'er en særlig 
betydning;

begge køn og personer med handicap, 
integration og social reintegrering af 
ugunstigt stillede personer og 
understøttelse af SMV'er og selvstændige 
en særlig betydning;

Or. fr

Ændringsforslag 311
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 26

26. kræver, at ESF som led i 
samhørighedspolitikken også fortsat vil
styrke den sociale integration, den 
økonomiske vækst og beskæftigelsen; 
anser ESF for at være det vigtigste 
arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske 
instrument i EU; giver fremme af 
kvalifikation og mobilitet, forbedret 
chancelighed for begge køn, integration af 
ugunstigt stillede personer og 
understøttelse af SMV'er en særlig 
betydning;

26. kræver, at ESF som led i 
samhørighedspolitikken skal 
territorialiseres mere for at øge dens 
effektivitet og synligheden af dens 
foranstaltninger og formålet med de 
politikker, den finansierer; minder om, at 
den gør mere for at styrke den sociale 
integration, den økonomiske vækst og 
beskæftigelsen; anser ESF for at være det 
vigtigste arbejdsmarkeds- og 
beskæftigelsespolitiske instrument i EU; 
tillæggertil fremme af kvalifikation og 
mobilitet, forbedrede lige muligheder for 
begge køn, integration af ugunstigt stillede 
personer og understøttelse af SMV'er en 
særlig betydning;

Or. fr

Ændringsforslag 312
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Evgeni Kirilov

Forslag til beslutning
Punkt 26

26. kræver, at ESF som led i 
samhørighedspolitikken også fortsat vil 
styrke den sociale integration, den 
økonomiske vækst og beskæftigelsen; 
anser ESF for at være det vigtigste 

26. kræver, at ESF som led i 
samhørighedspolitikken også fortsat vil 
styrke den sociale integration, den 
økonomiske vækst og beskæftigelsen; 
anser ESF for at være det vigtigste 
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arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske 
instrument i EU; giver fremme af 
kvalifikation og mobilitet, forbedret 
chancelighed for begge køn, integration af 
ugunstigt stillede personer og 
understøttelse af SMV'er en særlig 
betydning;

arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske 
instrument i EU; tillægger fremme af 
kvalifikation og mobilitet, forbedrede lige 
muligheder for begge køn, integration af 
ugunstigt stillede personer og 
understøttelse af sociale tjenester, social 
integration og SMV'er en særlig 
betydning; gentager behovet for, at ESF 
fortsat er et nøgleelement i 
samhørighedspolitikken, der sammen med 
EFRU imødekommer regionens 
udviklingsbehov;

Or. en

Ændringsforslag 313
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Forslag til beslutning
Punkt 27

27. henviser til synergierne af integrative 
tilgange, navnlig i forbindelse med ESF og 
EFRU, og kræver, at muligheden for
krydsfinansiering mellem begge fonde 
lettes med henblik på den integrerede 
udviklingsplanlægning;

27. henviser til synergierne af integrative 
tilgange, navnlig i forbindelse med ESF og 
EFRU, og kræver, at muligheden for 
krydsfinansiering mellem begge fonde 
lettes med henblik på den integrerede 
udviklingsplanlægning; kræver endvidere, 
at der opnås bedre synergi mellem EUF 
og EFRU;

Or. fr

Ændringsforslag 314
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Forslag til beslutning
Punkt 27

27. henviser til synergierne af integrative 
tilgange, navnlig i forbindelse med ESF og 
EFRU, og kræver, at muligheden for 
krydsfinansiering mellem begge fonde 
lettes med henblik på den integrerede 

27. henviser til synergierne af integrative 
tilgange, navnlig i forbindelse med ESF og 
EFRU, og kræver, at muligheden for 
krydsfinansiering mellem begge fonde 
lettes med henblik på den integrerede 
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udviklingsplanlægning; udviklingsplanlægning; støtter indførelsen 
af en mulighed for operationelle 
programmer fra flere fonde, der 
yderligere vil fremme integrerende 
tilgange;

Or. en

Ændringsforslag 315
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 27

27. henviser til synergierne af integrative 
tilgange, navnlig i forbindelse med ESF og 
EFRU, og kræver, at muligheden for 
krydsfinansiering mellem begge fonde 
lettes med henblik på den integrerede 
udviklingsplanlægning;

27. henviser til synergierne af integrative 
tilgange, navnlig i forbindelse med ESF og 
EFRU, og kræver, at muligheden for 
krydsfinansiering mellem begge fonde 
lettes med henblik på den integrerede 
udviklingsplanlægning, og som muliggør 
programmer fra flere fonde;

Or. en

Ændringsforslag 316
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Forslag til beslutning
Punkt 27

27. henviser til synergierne af integrative 
tilgange, navnlig i forbindelse med ESF og 
EFRU, og kræver, at muligheden for 
krydsfinansiering mellem begge fonde 
lettes med henblik på den integrerede 
udviklingsplanlægning;

27. henviser til synergierne af integrative 
lokale og regionale udviklingstilgange, 
navnlig i forbindelse med ESF og EFRU, 
og kræver, at muligheden for 
krydsfinansiering mellem begge fonde 
lettes med henblik på den integrerede 
udviklingsplanlægning;

Or. en

Ændringsforslag 317
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev
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Forslag til beslutning
Punkt 27

27. henviser til synergierne af integrative 
tilgange, navnlig i forbindelse med ESF og 
EFRU, og kræver, at muligheden for 
krydsfinansiering mellem begge fonde 
lettes med henblik på den integrerede 
udviklingsplanlægning;

27. henviser til synergierne af integrative 
tilgange, navnlig i forbindelse med ESF og 
EFRU, og kræver fælles regler om 
støtteberettigelse, og at muligheden for 
krydsfinansiering mellem begge fonde bør 
øges og lettes med henblik på den 
integrerede udviklingsplanlægning;

Or. en

Ændringsforslag 318
Derek Vaughan

Forslag til beslutning
Punkt 27

27. henviser til synergierne af integrative 
tilgange, navnlig i forbindelse med ESF og 
EFRU, og kræver, at muligheden for 
krydsfinansiering mellem begge fonde 
lettes med henblik på den integrerede 
udviklingsplanlægning;

27. henviser til synergierne af integrative 
tilgange, navnlig i forbindelse med ESF og 
EFRU, og kræver, at muligheden for 
krydsfinansiering mellem begge fonde 
lettes med henblik på den integrerede 
udviklingsplanlægning på stedet;

Or. en

Ændringsforslag 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 27

27. henviser til synergierne af integrative 
tilgange, navnlig i forbindelse med ESF og 
EFRU, og kræver, at muligheden for 
krydsfinansiering mellem begge fonde 
lettes med henblik på den integrerede 
udviklingsplanlægning;

27. henviser til synergierne af integrative 
tilgange, navnlig i forbindelse med ESF og 
EFRU, og kræver, at muligheden for 
krydsfinansiering mellem begge fonde 
lettes med henblik på den integrerede 
udviklingsplanlægning på stedet;

Or. en
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Ændringsforslag 320
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Forslag til beslutning
Punkt 27 a (nyt)

27a. kræver for at øge synergien ved øget 
integration af sektorpolitikker (transport, 
energi, forskning, miljø, uddannelse) i 
samhørigheds- og strukturpolitikken, at 
der opnås mere effektivitet og bedre 
koordinering mellem strukturfondene, 
rammeprogrammet for konkurrenceevne 
og innovation og rammeprogrammerne 
for forskning og udvikling; foreslår, at 
programmering for flere fonde kunne 
bidrage til en mere integreret metode og 
øge effektiviteten mellem disse forskellige 
fonde; mener, at nationale og regionale 
udviklingspartnerskaber er et 
hensigtsmæssigt instrument til at samle de 
forskellige politikker; understreger i 
denne forbindelse behovet for at fastsætte 
klare målsætninger og at vurdere, 
hvorvidt målene er nået i 
medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 321
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Forslag til beslutning
Punkt 27 c (nyt)

27c. foreslår, at forsknings- og 
udviklingspolitikken målrettes territorialt; 
understreger derfor betydningen af, at 
samhørigheds-, forsknings- og 
innovationspolitikken tilpasses de 
forskellige regioners specifikke behov, 
mener, at øget inddragelse af regionale og 
lokale myndigheder i udformningen og 
gennemførelsen af regionale 
udviklingsfonde og forsknings-
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innovationsprogrammer er afgørende i 
betragtning af, at det er umuligt at 
anvende den samme udviklingsstrategi for 
alle regioner;

Or. en

Ændringsforslag 322
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 28

28. kræver en fælles strategiramme for 
EFRU, ESF, samhørighedsfondene, 
ELFUL og EFF for støtteperioden efter 
2013; mener, at modellen for en ensartet 
reguleringstilgang (forvaltning, 
støtteberettigelse, revision, 
rapporteringsforskrifter) skal styrkes 
yderligere ved hjælp af en fælles 
rammeforordning;

28. kræver en fælles strategiramme for 
EFRU, ESF, Samhørighedsfonden, ELFUL 
og EFF for støtteperioden efter 2013; 
mener, at modellen for en ensartet 
reguleringstilgang (forvaltning, 
støtteberettigelse, revision, 
rapporteringsforskrifter) skal styrkes 
yderligere;

Or. en

Ændringsforslag 323
Riikka Manner

Forslag til beslutning
Punkt 28

28. kræver en fælles strategiramme for 
EFRU, ESF, samhørighedsfondene, 
ELFUL og EFF for støtteperioden efter 
2013; mener, at modellen for en ensartet 
reguleringstilgang (forvaltning, 
støtteberettigelse, revision, 
rapporteringsforskrifter) skal styrkes 
yderligere ved hjælp af en fælles 
rammeforordning;

28. kræver en fælles strategiramme for 
EFRU, ESF, Samhørighedsfonden, 
rammeprogrammerne, ELFUL og EFF for 
støtteperioden efter 2013; mener, at 
modellen for en ensartet reguleringstilgang 
(forvaltning, støtteberettigelse, revision, 
rapporteringsforskrifter) skal styrkes 
yderligere ved hjælp af en fælles 
rammeforordning; fremhæver i denne 
forbindelse betydningen af, at forskellige 
fonde arbejder problemfrit sammen for at 
opnå resultater; opfordrer Kommissionen 
til at foretage tilpasninger i 
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overensstemmelse hermed, for at de 
relevante fonde, når det er muligt, kan 
supplere hinanden;

Or. en

Ændringsforslag 324
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 28

28. kræver en fælles strategiramme for 
EFRU, ESF, samhørighedsfondene, 
ELFUL og EFF for støtteperioden efter 
2013; mener, at modellen for en ensartet 
reguleringstilgang (forvaltning, 
støtteberettigelse, revision, 
rapporteringsforskrifter) skal styrkes 
yderligere ved hjælp af en fælles 
rammeforordning;

28. kræver en fælles strategiramme for 
EFRU, ESF, Samhørighedsfonden, ELFUL 
og EFF for støtteperioden efter 2013; 
mener, at modellen for en ensartet 
reguleringstilgang (forvaltning, 
støtteberettigelse, revision, 
rapporteringsforskrifter) skal styrkes 
yderligere ved hjælp af en fælles 
rammeforordning; minder om, at det 
stadig ønsker at fremme de mest enkle 
procedurer og dem, som bedst kan 
anvendes af de lokale aktører;

Or. fr

Ændringsforslag 325
Sophie Auconie

Forslag til beslutning
Punkt 28

28. kræver en fælles strategiramme for 
EFRU, ESF, samhørighedsfondene, 
ELFUL og EFF for støtteperioden efter 
2013; mener, at modellen for en ensartet 
reguleringstilgang (forvaltning, 
støtteberettigelse, revision, 
rapporteringsforskrifter) skal styrkes 
yderligere ved hjælp af en fælles 
rammeforordning;

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr
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Ændringsforslag 326
Danuta Maria Hübner

Forslag til beslutning
Punkt 28 a (nyt)

28a. kræver, at Rådet og Parlamentet 
vedtager en ny fælles strategisk ramme i 
overensstemmelse med den almindelige 
lovgivningsprocedure på grundlag af 
EUF-traktatens artikel 177;

Or. en

Ændringsforslag 327
Seán Kelly

Forslag til beslutning
Punkt 29

29. opfordrer til kontrol af 
genudviklingen af regionale ELFUL-
programmer (eksisterende støttesøjle 3 og 
4) i forbindelse hermed og kræver 
bindende regler for medlemsstaterne og 
regionerne for at skabe ensartede 
forvaltningsstrukturer for EU-
strukturfondene og de regionale 
programmer til udvikling af 
landdistrikterne;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 328
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 29

29. opfordrer i denne forbindelse til kontrol 
af genudviklingen af regionale ELFUL-
programmer (eksisterende støttesøjle 3 og 

29. opfordrer i denne forbindelse til kontrol 
af genudviklingen af regionale ELFUL-
programmer (eksisterende støttesøjle 3 og 
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4) i forbindelse hermed og kræver 
bindende regler for medlemsstaterne og 
regionerne for at skabe ensartede 
forvaltningsstrukturer for EU-
strukturfondene og de regionale 
programmer til udvikling af 
landdistrikterne;

4) samtidig med en omfordeling af midler;

Or. en

Ændringsforslag 329
Hermann Winkler

Forslag til beslutning
Punkt 29

29. opfordrer i denne forbindelse til
kontrol af genudviklingen af regionale
ELFUL-programmer (eksisterende 
støttesøjle 3 og 4) i forbindelse hermed og 
kræver bindende regler for 
medlemsstaterne og regionerne for at 
skabe ensartede forvaltningsstrukturer for 
EU-strukturfondene og de regionale 
programmer til udvikling af 
landdistrikterne;

29. opfordrer i denne forbindelse til
harmonisering af reglerne for midlerne, 
der findes i den fælles strategiramme; 
mener, at der bør tages hensyn til særlige
regionale forhold, når 
forvaltningsmæssige ordninger 
harmoniseres;

Or. de

Ændringsforslag 330
Riikka Manner

Forslag til beslutning
Punkt 29

29. opfordrer til kontrol af 
genudviklingen af regionale ELFUL-
programmer (eksisterende støttesøjle 3 og 
4) i forbindelse hermed og kræver 
bindende regler for medlemsstaterne og 
regionerne for at skabe ensartede 
forvaltningsstrukturer for EU-
strukturfondene og de regionale 
programmer til udvikling af 

29. kræver bindende regler for 
medlemsstaterne og regionerne for at skabe 
ensartede forvaltningsstrukturer for EU-
strukturfondene og de regionale 
programmer til udvikling af 
landdistrikterne;
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landdistrikterne;

Or. en

Ændringsforslag 331
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til beslutning
Punkt 29

29. opfordrer i denne forbindelse til kontrol 
af genudviklingen af regionale ELFUL-
programmer (eksisterende støttesøjle 3 og 
4) i forbindelse hermed og kræver 
bindende regler for medlemsstaterne og 
regionerne for at skabe ensartede 
forvaltningsstrukturer for EU-
strukturfondene og de regionale 
programmer til udvikling af 
landdistrikterne;

29. opfordrer i denne forbindelse til kontrol 
af genudviklingen af regionale ELFUL-
programmer (eksisterende støttesøjle 3 og 
4); mener imidlertid, at denne 
reintegration ikke bør føre til en 
reduktion i budgetterne for EFRU og 
ELFUL; kræver endvidere bindende regler 
for medlemsstaterne og regionerne for at 
skabe ensartede forvaltningsstrukturer for 
EU-strukturfondene og de regionale 
programmer til udvikling af 
landdistrikterne;

Or. fr

Ændringsforslag 332
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 29

29. opfordrer i denne forbindelse til kontrol 
af genudviklingen af regionale ELFUL-
programmer (eksisterende støttesøjle 3 og 
4) i forbindelse hermed og kræver 
bindende regler for medlemsstaterne og 
regionerne for at skabe ensartede 
forvaltningsstrukturer for EU-
strukturfondene og de regionale 
programmer til udvikling af 
landdistrikterne;

29. opfordrer i denne forbindelse til kontrol 
af genudviklingen af regionale ELFUL-
programmer (eksisterende støttesøjle 3 og 
4); er dog modstander af muligheden for, 
at denne reintegration kunne føre til en 
reduktion i budgetterne for EFRU og 
ELFUL; kræver bindende regler for 
medlemsstaterne og regionerne for at skabe 
ensartede forvaltningsstrukturer for EU-
strukturfondene og de regionale 
programmer til udvikling af 
landdistrikterne;
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Or. fr

Ændringsforslag 333
Derek Vaughan

Forslag til beslutning
Punkt 29

29. opfordrer i denne forbindelse til kontrol 
af genudviklingen af regionale ELFUL-
programmer (eksisterende støttesøjle 3 og 
4) i forbindelse hermed og kræver
bindende regler for medlemsstaterne og 
regionerne for at skabe ensartede 
forvaltningsstrukturer for EU-
strukturfondene og de regionale 
programmer til udvikling af 
landdistrikterne;

29. opfordrer i denne forbindelse til kontrol 
af genudviklingen af regionale ELFUL-
programmer (eksisterende støttesøjle 3 og 
4) og kræver fælles indikatorer for 
medlemsstaterne og regionerne for at skabe 
ensartede forvaltningsstrukturer for EU-
strukturfondene og de regionale 
programmer til udvikling af 
landdistrikterne;

Or. en

Ændringsforslag 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 29

29. opfordrer i denne forbindelse til kontrol 
af genudviklingen af regionale ELFUL-
programmer (eksisterende støttesøjle 3 og 
4) i forbindelse hermed og kræver 
bindende regler for medlemsstaterne og 
regionerne for at skabe ensartede 
forvaltningsstrukturer for EU-
strukturfondene og de regionale 
programmer til udvikling af 
landdistrikterne;

29. opfordrer i denne forbindelse til kontrol 
af integrationen af regionale ELFUL-
programmer (eksisterende støttesøjle 3 og 
4) og kræver bindende regler for 
medlemsstaterne og regionerne for at skabe 
ensartede forvaltningsstrukturer for EU-
strukturfondene og de regionale 
programmer til udvikling af 
landdistrikterne;

Or. en

Ændringsforslag 335
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boştinaru, 
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Evgeni Kirilov, María Irigoyen Pérez, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino

Forslag til beslutning
Punkt 30

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de 
fonde, der har betydning for den 
regionale udvikling og samhørighed; 
anbefaler at opgive globaliseringsfondene 
som uafhængigt instrument og at tage 
passende hensyn til opgaverne herunder 
inden for socialfondene; kræver en 
kontrol af, hvorvidt en sammenlægning af 
samhørighedsfondene og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med de europæiske 
traktater; henviser til, at opgaverne under 
de europæiske fonde for regional 
udvikling og samhørighedsfonden helt 
generelt har som formål at finansiere 
samme slags projekter;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 336
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 30

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de 
fonde, der har betydning for den 
regionale udvikling og samhørighed; 
anbefaler at opgive globaliseringsfondene 
som uafhængigt instrument og at tage 
passende hensyn til opgaverne herunder 
inden for socialfondene; kræver en 
kontrol af, hvorvidt en sammenlægning af 
samhørighedsfondene og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med de europæiske 
traktater; henviser til, at opgaverne under 
de europæiske fonde for regional 

udgår
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udvikling og samhørighedsfonden helt 
generelt har som formål at finansiere 
samme slags projekter;

Or. fr

Ændringsforslag 337
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 30

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de 
fonde, der har betydning for den 
regionale udvikling og samhørighed; 
anbefaler at opgive globaliseringsfondene 
som uafhængigt instrument og at tage 
passende hensyn til opgaverne herunder 
inden for socialfondene; kræver en 
kontrol af, hvorvidt en sammenlægning af 
samhørighedsfondene og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med de europæiske 
traktater; henviser til, at opgaverne under 
de europæiske fonde for regional 
udvikling og samhørighedsfonden helt 
generelt har som formål at finansiere 
samme slags projekter;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 338
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 30

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de 
fonde, der har betydning for den regionale 
udvikling og samhørighed;  anbefaler at 
opgive globaliseringsfondene som 
uafhængigt instrument og at tage 

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
koordinering af de fonde, der har 
betydning for den regionale udvikling og 
samhørighed for at undgå overlapning;
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passende hensyn til opgaverne herunder 
inden for socialfondene; kræver en 
kontrol af, hvorvidt en sammenlægning af 
samhørighedsfondene og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med de europæiske 
traktater; henviser til, at opgaverne under 
de europæiske fonde for regional 
udvikling og Samhørighedsfonden helt 
generelt har som formål at finansiere 
samme slags projekter;

Or. es

Ændringsforslag 339
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 30

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de 
fonde, der har betydning for den regionale 
udvikling og samhørighed; anbefaler at 
opgive globaliseringsfondene som 
uafhængigt instrument og at tage passende 
hensyn til opgaverne herunder inden for 
socialfondene; kræver en kontrol af, 
hvorvidt en sammenlægning af 
samhørighedsfondene og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med de europæiske
traktater; henviser til, at opgaverne under 
de europæiske fonde for regional 
udvikling og samhørighedsfonden helt 
generelt har som formål at finansiere 
samme slags projekter;

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de 
fonde, der har betydning for den regionale 
udvikling og samhørighed; anbefaler at 
opgive globaliseringsfondene som 
uafhængigt instrument og at tage passende 
hensyn til opgaverne herunder inden for 
socialfondene; kræver en kontrol af, 
hvorvidt en sammenlægning af 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Socialfond og fonden for regional 
udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med EU's traktater;

Or. en

Ændringsforslag 340
Erminia Mazzoni
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Forslag til beslutning
Punkt 30

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de 
fonde, der har betydning for den regionale 
udvikling og samhørighed; anbefaler at 
opgive globaliseringsfondene som 
uafhængigt instrument og at tage 
passende hensyn til opgaverne herunder 
inden for socialfondene; kræver en kontrol 
af, hvorvidt en sammenlægning af 
samhørighedsfondene og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med de europæiske
traktater; henviser til, at opgaverne under 
de europæiske fonde for regional udvikling 
og samhørighedsfonden helt generelt har 
som formål at finansiere samme slags 
projekter;

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de 
fonde, der har betydning for den regionale 
udvikling og samhørighed; kræver en 
kontrol af, hvorvidt en sammenlægning af 
samhørighedsfondene og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med EU's traktater; 
henviser til, at opgaverne under de 
europæiske fonde for regional udvikling og 
Samhørighedsfonden helt generelt har som 
formål at finansiere samme slags projekter;

Or. it

Ændringsforslag 341
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Forslag til beslutning
Punkt 30

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de 
fonde, der har betydning for den regionale
udvikling og samhørighed; anbefaler at 
opgive globaliseringsfondene som 
uafhængigt instrument og at tage passende 
hensyn til opgaverne herunder inden for 
socialfondene; kræver en kontrol af, 
hvorvidt en sammenlægning af 
samhørighedsfondene og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med de europæiske 
traktater; henviser til, at opgaverne under 
de europæiske fonde for regional 
udvikling og samhørighedsfonden helt 
generelt har som formål at finansiere 

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de 
fonde, der har betydning for den regionale 
udvikling og samhørighed; anbefaler at 
opgive globaliseringsfondene som 
uafhængigt instrument og at tage passende 
hensyn til opgaverne herunder inden for 
socialfondene;
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samme slags projekter;

Or. en

Ændringsforslag 342
Gaston Franco

Forslag til beslutning
Punkt 30

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de 
fonde, der har betydning for den regionale 
udvikling og samhørighed; anbefaler at 
opgive globaliseringsfondene som 
uafhængigt instrument og at tage 
passende hensyn til opgaverne herunder 
inden for socialfondene; kræver en kontrol 
af, hvorvidt en sammenlægning af 
samhørighedsfondene og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med de europæiske
traktater; henviser til, at opgaverne under 
de europæiske fonde for regional udvikling 
og samhørighedsfonden helt generelt har 
som formål at finansiere samme slags 
projekter;

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de 
fonde, der har betydning for den regionale 
udvikling og samhørighed; kræver en 
kontrol af, hvorvidt en sammenlægning af 
samhørighedsfondene og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med EU's traktater; 
henviser til, at opgaverne under de 
europæiske fonde for regional udvikling og 
samhørighedsfonden helt generelt har som 
formål at finansiere samme slags projekter;

Or. fr

Ændringsforslag 343
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly

Forslag til beslutning
Punkt 30

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de 
fonde, der har betydning for den regionale 
udvikling og samhørighed;  anbefaler at 
opgive globaliseringsfondene som 
uafhængigt instrument og at tage 
passende hensyn til opgaverne herunder 
inden for socialfondene; kræver en kontrol 

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
sammenlægning af de fonde, der har 
betydning for den regionale udvikling og 
samhørighed; anbefaler, at Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen strømlines og integreres 
med strukturfondene for at sikre, at dette 
ikke indebærer en reduktion af det 



AM\865326DA.doc 33/149 PE462.689v01-00

DA

af, hvorvidt en sammenlægning af 
samhørighedsfondene og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med de europæiske
traktater; henviser til, at opgaverne under 
de europæiske fonde for regional udvikling 
og samhørighedsfonden helt generelt har 
som formål at finansiere samme slags 
projekter;

samlede udgiftsområde vedrørende 
samhørighed; kræver en kontrol af, 
hvorvidt en sammenlægning af 
Samhørighedsfonden og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med EU's traktater; 
henviser til, at opgaverne under de 
europæiske fonde for regional udvikling og 
Samhørighedsfonden helt generelt har som 
formål at finansiere samme slags projekter;

Or. en

Ændringsforslag 344
Seán Kelly

Forslag til beslutning
Punkt 30

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de 
fonde, der har betydning for den regionale 
udvikling og samhørighed; anbefaler at 
opgive globaliseringsfondene som 
uafhængigt instrument og at tage 
passende hensyn til opgaverne herunder 
inden for socialfondene; kræver en kontrol 
af, hvorvidt en sammenlægning af 
samhørighedsfondene og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med de europæiske
traktater; henviser til, at opgaverne under 
de europæiske fonde for regional udvikling 
og samhørighedsfonden helt generelt har 
som formål at finansiere samme slags 
projekter;

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de 
fonde, der har betydning for den regionale 
udvikling og samhørighed; anbefaler, at 
Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen strømlines og integreres 
med Den Europæiske Socialfond; kræver 
en kontrol af, hvorvidt en sammenlægning 
af Samhørighedsfonden og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med EU's traktater; 
henviser til, at opgaverne under de 
europæiske fonde for regional udvikling og 
Samhørighedsfonden helt generelt har som 
formål at finansiere samme slags projekter;

Or. en

Ændringsforslag 345
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til beslutning
Punkt 30
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30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de 
fonde, der har betydning for den regionale 
udvikling og samhørighed; anbefaler at 
opgive globaliseringsfondene som 
uafhængigt instrument og at tage passende 
hensyn til opgaverne herunder inden for 
socialfondene; kræver en kontrol af, 
hvorvidt en sammenlægning af 
samhørighedsfondene og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med de europæiske
traktater; henviser til, at opgaverne under 
de europæiske fonde for regional udvikling 
og samhørighedsfonden helt generelt har 
som formål at finansiere samme slags 
projekter;

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de
fonde, der har betydning for den regionale 
udvikling og samhørighed; anbefaler at 
opgive globaliseringsfondene som 
uafhængigt instrument og at tage passende 
hensyn til opgaverne herunder inden for 
socialfondene uden samlede virkninger 
for udgiftsområdet for samhørighed i 
EU's budget; kræver en kontrol af, 
hvorvidt en sammenlægning af 
Samhørighedsfonden og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med EU's traktater; 
henviser til, at opgaverne under de 
europæiske fonde for regional udvikling og 
Samhørighedsfonden helt generelt har som 
formål at finansiere samme slags projekter;

Or. en

Ændringsforslag 346
Riikka Manner

Forslag til beslutning
Punkt 30

30. kræver af effektivitetsgrunde en 
afskaffelse hhv. sammenlægning af de 
fonde, der har betydning for den regionale 
udvikling og samhørighed;  anbefaler at 
opgive globaliseringsfondene som 
uafhængigt instrument og at tage passende 
hensyn til opgaverne herunder inden for 
socialfondene; kræver en kontrol af, 
hvorvidt en sammenlægning af 
samhørighedsfondene og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med de europæiske
traktater; henviser til, at opgaverne under 
de europæiske fonde for regional udvikling 
og samhørighedsfonden helt generelt har 
som formål at finansiere samme slags 
projekter;

30. kræver af effektivitetsgrunde en bedre 
koordinering af de fonde, der har 
betydning for den regionale udvikling og 
samhørighed; anbefaler at opgive 
globaliseringsfondene som uafhængigt 
instrument og at tage passende hensyn til 
opgaverne herunder inden for 
socialfondene; kræver en kontrol af, 
hvorvidt en sammenlægning af 
Samhørighedsfonden og fonden for 
regional udvikling ville kunne være i 
overensstemmelse med EU's traktater; 
henviser til, at opgaverne under de 
europæiske fonde for regional udvikling og 
Samhørighedsfonden helt generelt har som 
formål at finansiere samme slags projekter;
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Or. en

Ændringsforslag 347
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Forslag til beslutning
Punkt 30 a (nyt)

30a. kræver en revision af forordningen 
om grænseoverskridende samarbejde ved 
ydre grænser og den nuværende ENPI for 
at integrere disse fonde i mål 3 for 
territorialt samarbejde;

Or. en

Ændringsforslag 348
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 30 – afsnit 1 (nyt)

påpeger, at Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen er et 
supplerende instrument til at nå Den 
Europæiske Socialfonds mål, idet den 
søger at gøre det muligt for arbejdstagere, 
der er blevet afskediget som følge af 
globaliseringen, at finde arbejde;

Or. it

Ændringsforslag 349
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 31

31. glæder sig over målsætningerne i 
forbindelse med de udviklings- og 

31. understreger, at det er vigtigt at 
inddrage regionale og lokale 
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investeringspartnerskaber, Kommissionen 
har foreslået (i stedet for de tidligere 
enkeltstatslige strategiske rammeplaner) 
mellem EU og medlemsstaterne; kræver i 
denne sammenhæng fastlæggelsen af 
investeringsprioriteter til gennemførelse
af EU-2020-strategien og yderligere 
samhørigheds- og strukturpolitiske
målsætninger; mener, at det er nødvendigt 
med en snarlig afklaring af den konkrete 
kompetencefordeling mellem de 
deltagende niveauer, og kræver, at de 
nationale hhv. regionale kompetencer er i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet;

myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
ngo'er i videst mulig omfang, når 
samhørighedspolitikkens prioriteter 
fastsættes; understreger, at forvaltning på 
flere niveauer er et af 
samhørighedspolitikkens nøgleprincipper 
og har fundamental betydning for sikring 
af kvaliteten i beslutningsprocessen, den 
strategiske planlægning og
gennemførelsen af målsætningerne; 
mener, at det er nødvendigt med en snarlig 
afklaring af den konkrete 
kompetencefordeling mellem de 
deltagende niveauer, og kræver, at de 
regionale kompetencer styrkes i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet;

Or. en

Ændringsforslag 350
Evgeni Kirilov

Forslag til beslutning
Punkt 31

31. glæder sig over målsætningerne i 
forbindelse med de udviklings- og 
investeringspartnerskaber, Kommissionen 
har foreslået (i stedet for de tidligere 
enkeltstatslige strategiske rammeplaner) 
mellem EU og medlemsstaterne; kræver i 
denne sammenhæng fastlæggelsen af 
investeringsprioriteter til gennemførelse 
af EU-2020-strategien og yderligere 
samhørigheds- og strukturpolitiske 
målsætninger; mener, at det er nødvendigt 
med en snarlig afklaring af den konkrete 
kompetencefordeling mellem de 
deltagende niveauer, og kræver, at de 
nationale hhv. regionale kompetencer er i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet;

31. glæder sig over målsætningerne i 
forbindelse med de udviklings- og 
investeringspartnerskaber, Kommissionen 
har foreslået (i stedet for de tidligere 
enkeltstatslige strategiske rammeplaner) 
mellem EU og medlemsstaterne; kræver, at 
fastlæggelsen af samhørighedspolitikkens 
målsætninger og de relevante 
prioriteringer tilpasses gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien sker i denne fase;
mener, at det er nødvendigt med en snarlig 
afklaring af den konkrete 
kompetencefordeling mellem de 
deltagende niveauer, og kræver, at de 
nationale hhv. regionale kompetencer er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet;

Or. en
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Ændringsforslag 351
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 31

31. glæder sig over målsætningerne i 
forbindelse med de udviklings- og 
investeringspartnerskaber, Kommissionen 
har foreslået (i stedet for de tidligere 
enkeltstatslige strategiske rammeplaner) 
mellem EU og medlemsstaterne; kræver i 
denne sammenhæng fastlæggelsen af 
investeringsprioriteter til gennemførelse af 
EU-2020-strategien og yderligere 
samhørigheds- og strukturpolitiske
målsætninger; mener, at det er nødvendigt 
med en snarlig afklaring af den konkrete 
kompetencefordeling mellem de 
deltagende niveauer, og kræver, at de 
nationale hhv. regionale kompetencer er i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet;

31. glæder sig over målsætningerne i 
forbindelse med de udviklings- og 
investeringspartnerskaber, Kommissionen 
har foreslået (i stedet for de tidligere 
enkeltstatslige strategiske rammeplaner) 
mellem EU og medlemsstaterne; kræver i 
denne sammenhæng fastlæggelsen af 
investeringsprioriteter til gennemførelse af 
Europa 2020-strategien og yderligere 
samhørighedspolitiske målsætninger; 
mener, at det er nødvendigt med en snarlig 
afklaring af den konkrete 
kompetencefordeling mellem de 
deltagende niveauer, og kræver, at de 
nationale hhv. regionale kompetencer er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet;

Or. es

Ændringsforslag 352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 31

31. glæder sig over målsætningerne i 
forbindelse med de udviklings- og 
investeringspartnerskaber, Kommissionen 
har foreslået (i stedet for de tidligere 
enkeltstatslige strategiske rammeplaner) 
mellem EU og medlemsstaterne; kræver i 
denne sammenhæng fastlæggelsen af 
investeringsprioriteter til gennemførelse af 
EU-2020-strategien og yderligere 
samhørigheds- og strukturpolitiske 
målsætninger; mener, at det er nødvendigt 
med en snarlig afklaring af den konkrete 
kompetencefordeling mellem de 
deltagende niveauer, og kræver, at de 

31. glæder sig over målsætningerne i 
forbindelse med de udviklings- og 
investeringspartnerskaber, Kommissionen 
har foreslået (i stedet for de tidligere 
enkeltstatslige strategiske rammeplaner) 
mellem EU og medlemsstaterne; kræver i 
denne sammenhæng fastlæggelsen af 
investeringsprioriteter til gennemførelse af 
Europa 2020-strategien og yderligere 
samhørigheds- og strukturpolitiske 
målsætninger; mener, at det er nødvendigt 
med en snarlig afklaring af den konkrete 
kompetencefordeling mellem de 
deltagende niveauer, og kræver, at de 
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nationale hhv. regionale kompetencer er i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet;

nationale hhv. regionale og lokale 
kompetencer er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet; kræver en klar 
forpligtelse til en passende inddragelse af 
partnere i udviklings- og 
investeringsaftaler;

Or. en

Ændringsforslag 353
Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Forslag til beslutning
Punkt 31

31. glæder sig over målsætningerne i 
forbindelse med de udviklings- og 
investeringspartnerskaber, Kommissionen 
har foreslået (i stedet for de tidligere 
enkeltstatslige strategiske rammeplaner) 
mellem EU og medlemsstaterne; kræver i 
denne sammenhæng fastlæggelsen af 
investeringsprioriteter til gennemførelse af 
EU-2020-strategien og yderligere 
samhørigheds- og strukturpolitiske 
målsætninger; mener, at det er nødvendigt 
med en snarlig afklaring af den konkrete 
kompetencefordeling mellem de 
deltagende niveauer, og kræver, at de 
nationale hhv. regionale kompetencer er i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet;

31. glæder sig over målsætningerne i 
forbindelse med de udviklings- og 
investeringspartnerskaber, Kommissionen 
har foreslået (i stedet for de tidligere 
enkeltstatslige strategiske rammeplaner) 
mellem EU og medlemsstaterne; kræver i 
denne sammenhæng fastlæggelsen af 
betydelige investeringsprioriteter til 
gennemførelse af Europa 2020-strategien
og yderligere samhørigheds- og 
strukturpolitiske målsætninger; mener, at 
det er nødvendigt med en snarlig afklaring 
af den konkrete kompetencefordeling 
mellem de deltagende niveauer, og kræver, 
at de nationale hhv. regionale kompetencer 
er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet;

Or. bg

Ændringsforslag 354
Sophie Auconie

Forslag til beslutning
Punkt 31 a (nyt)

31a. opfordrer staterne til at tage nøje 
hensyn til partnerskabsprincippet i 
fremtidige partnerskabs- og 
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udviklingsaftaler, der erstatter de tidligere 
nationale strategiske rammeplaner; 
mener, at kvaliteten af dette strategiske 
dokument vil afhænge af overholdelsen af 
partnerskabsprincippet; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at dette 
partnerskab på flere niveauer bliver en 
realitet i forbindelse med 
forhandlingerne, udformningen og 
vurderingen af disse kommende 
partnerskabsaftaler;

Or. fr

Ændringsforslag 355
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 32

32. understøtter fastholdelsen i de 
operationelle programmer som vigtigt
instrument, der skal omsætte de 
strategiske dokumenter til konkrete 
investeringsprioriteter; kræver i denne 
sammenhæng nogle klare og målbare 
målsætninger;

32. støtter fastholdelsen i de operationelle 
programmer som det vigtigste instrument
for gennemførelsen af 
samhørighedspolitikken;

Or. en

Ændringsforslag 356
Oldřich Vlasák

Forslag til beslutning
Punkt 32

32. understøtter fastholdelsen i de 
operationelle programmer som vigtigt 
instrument, der skal omsætte de strategiske 
dokumenter til konkrete 
investeringsprioriteter; kræver i denne 
sammenhæng nogle klare og målbare 
målsætninger;

32. støtter fastholdelsen i de operationelle 
programmer som vigtigt instrument, der 
skal omsætte de strategiske dokumenter til 
konkrete investeringsprioriteter; kræver i 
denne sammenhæng nogle klare og 
målbare målsætninger og understreger 
samtidig, at det er nødvendigt at opgive 
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princippet om at udarbejde projekter som 
en reaktion på erklærede udfordringer til 
fordel for at matche ressourcer til særlige 
projekter;

Or. cs

Ændringsforslag 357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 33

33. kræver en bindende inddragelse af 
forbundslandene og regionerne i 
forbindelse med oprettelsen af 
udviklingspartnerskaber og operationelle 
programmer; mener, at der er behov for 
tilsvarende formuleringer inden for 
strukturfondsforordningerne;

33. kræver en bindende inddragelse af 
regionale og lokale myndigheder i 
forbindelse med oprettelsen af 
udviklingspartnerskaber og operationelle 
programmer; mener, at der er behov for 
tilsvarende formuleringer inden for 
strukturfondsforordningerne; understreger 
nødvendigheden af, at regionale og lokale 
myndigheder deltager via en detaljeret og 
retligt bindende definition af 
partnerskabsprincippet, herunder særlige 
kriterier for at sikre, at partnerne effektivt 
kan deltage i alle faser af 
programmeringen; påpeger, at regionale 
og lokale myndigheder og ikke kun staten 
skal inddrages i udviklings- og 
investeringsaftalerne; mener, at det kun 
er muligt at opnå et bredt og bæredygtigt 
grundlag for udviklings- og 
investeringsaftalen med alle partneres 
samtykke;

Or. en

Ændringsforslag 358
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 33

33. kræver en bindende inddragelse af 33. kræver en bindende inddragelse af 
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forbundslandene og regionerne i 
forbindelse med oprettelsen af 
udviklingspartnerskaber og operationelle 
programmer; mener, at der er behov for 
tilsvarende formuleringer inden for 
strukturfondsforordningerne;

regioner (NUTS II) i forbindelse med 
oprettelsen af udviklingspartnerskaber og 
operationelle programmer; mener, at der er 
behov for tilsvarende formuleringer inden 
for strukturfondsforordningerne;
understreger behovet for at inddrage 
arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundets repræsentanter på det 
tidligste tidspunkt i forhandlingerne om 
og gennemførelsen af strukturfondene;

Or. fr

Ændringsforslag 359
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 33

33. kræver en bindende inddragelse af 
forbundslandene og regionerne i 
forbindelse med oprettelsen af 
udviklingspartnerskaber og operationelle 
programmer; mener, at der er behov for 
tilsvarende formuleringer inden for 
strukturfondsforordningerne;

33. kræver en bindende inddragelse af alle 
forvaltningsniveauer, der deltager i 
forhandlingerne om udviklings- og
investeringspartnerskaber såvel som i de 
operationelle programmer; mener, at der er 
behov for tilsvarende formuleringer inden 
for strukturfondsforordningerne;

Or. es

Ændringsforslag 360
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen

Forslag til beslutning
Punkt 33

33. kræver en bindende inddragelse af 
forbundslandene og regionerne i 
forbindelse med oprettelsen af 
udviklingspartnerskaber og operationelle 
programmer; mener, at der er behov for 
tilsvarende formuleringer inden for 
strukturfondsforordningerne;

33. kræver en bindende inddragelse af 
regionale og lokale myndigheder i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
forfatningsmæssige og institutionelle 
opbygning i forbindelse med oprettelsen af 
udviklingspartnerskaber og operationelle 
programmer; mener, at der er behov for 
tilsvarende formuleringer inden for 
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strukturfondsforordningerne;

Or. en

Ændringsforslag 361
Peter Simon

Forslag til beslutning
Punkt 33

33. kræver en bindende inddragelse af 
forbundslandene og regionerne i 
forbindelse med oprettelsen af 
udviklingspartnerskaber og operationelle 
programmer; mener, at der er behov for
tilsvarende formuleringer inden for 
strukturfondsforordningerne;

33. kræver en bindende inddragelse af 
forbundslandene og regionale og lokale 
myndigheder og deres sammenslutninger
i forbindelse med oprettelsen af 
udviklingspartnerskaber og operationelle 
programmer; mener, at der er behov for 
tilsvarende formuleringer inden for 
strukturfondsforordningerne;

Or. en

Ændringsforslag 362
Oldřich Vlasák

Forslag til beslutning
Punkt 33

33. kræver en bindende inddragelse af 
forbundslandene og regionerne i 
forbindelse med oprettelsen af 
udviklingspartnerskaber og operationelle 
programmer; mener, at der er behov for 
tilsvarende formuleringer inden for 
strukturfondsforordningerne;

33. kræver en bindende inddragelse af
forbundslandene og regionerne og lokale 
myndigheders repræsentanter i 
forbindelse med oprettelsen af 
udviklingspartnerskaber og operationelle 
programmer; mener, at der er behov for 
tilsvarende formuleringer inden for 
strukturfondsforordningen;

Or. cs

Ændringsforslag 363
Derek Vaughan
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Forslag til beslutning
Punkt 33

33. kræver en bindende inddragelse af 
forbundslandene og regionerne i 
forbindelse med oprettelsen af 
udviklingspartnerskaber og operationelle 
programmer; mener, at der er behov for 
tilsvarende formuleringer inden for 
strukturfondsforordningerne;

33. kræver en bindende inddragelse af 
lokale og regionale myndigheder i 
forbindelse med oprettelsen af 
udviklingspartnerskaber og operationelle 
programmer; mener, at der er behov for 
tilsvarende formuleringer inden for 
strukturfondsforordningerne;

Or. en

Ændringsforslag 364
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til beslutning
Punkt 33

33. kræver en bindende inddragelse af 
forbundslandene og regionerne i 
forbindelse med oprettelsen af 
udviklingspartnerskaber og operationelle 
programmer; mener, at der er behov for 
tilsvarende formuleringer inden for 
strukturfondsforordningerne;

33. kræver en bindende inddragelse af 
forbundslandene, det lokale og regionale 
plan i forbindelse med oprettelsen af 
udviklingspartnerskaber og operationelle 
programmer; mener, at der er behov for 
tilsvarende formuleringer inden for 
strukturfondsforordningerne;

Or. en

Ændringsforslag 365
Erminia Mazzoni

Forslag til beslutning
Punkt 33

33. kræver en bindende inddragelse af 
forbundslandene og regionerne i 
forbindelse med oprettelsen af 
udviklingspartnerskaber og operationelle 
programmer; mener, at der er behov for 
tilsvarende formuleringer inden for 
strukturfondsforordningerne;

33. kræver en betydelig inddragelse af 
forbundslandene og regionerne i 
forbindelse med oprettelsen af 
udviklingspartnerskaber og operationelle 
programmer; mener, at der er behov for 
tilsvarende formuleringer inden for 
strukturfondsforordningerne;

Or. it
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Ændringsforslag 366
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 34

34. understøtter systemet til tematisk 
prioritering, som Kommissionen har 
foreslået; jo lavere medlemsstaternes eller 
regionernes udviklingsniveau er, des mere 
omfattende skal en sådan 
prioriteringsliste være, idet der skal tages 
hensyn til de specifikke regionale 
udviklingsbehov;

34. støtter det generelle princip om en 
"fællesskabsmenu" med brede tematiske 
prioriteringer til erstatning af den 
nuværende ordning, hvorved 
strukturmidlerne kanaliseres over i 
restriktive udgiftsområder; er dog 
modstander af enhver uforholdsmæssig 
begrænsning af antallet af prioriteter, der 
skal vælges i forbindelse med nye 
nationale aftaler om udviklings- og 
investeringspartnerskaber og 
operationelle programmer, for at lokale 
og regionale myndigheder har 
tilstrækkeligt råderum til at gennemføre 
Europa 2020-strategiens mål på regionalt 
plan;

Or. en

Ændringsforslag 367
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 34

34. understøtter systemet til tematisk
prioritering, som Kommissionen har 
foreslået; jo lavere medlemsstaternes eller 
regionernes udviklingsniveau er, des mere
omfattende skal en sådan 
prioriteringsliste være, idet der skal tages 
hensyn til de specifikke regionale 
udviklingsbehov;

34. støtter princippet om en tematisk
fællesskabsmenu, som Kommissionen har 
foreslået, på betingelse af at den er 
tilstrækkelig bred til at tage hensyn til de 
enkelte europæiske regioners særlige 
behov; mener, jo mindre velstående 
regionerne er, des mere bør de udvide 
deres prioriteringer;

Or. fr
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Ændringsforslag 368
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til beslutning
Punkt 34

34. understøtter systemet til tematisk
prioritering, som Kommissionen har 
foreslået; jo lavere medlemsstaternes eller 
regionernes udviklingsniveau er, des mere 
omfattende skal en sådan 
prioriteringsliste være, idet der skal tages
hensyn til de specifikke regionale 
udviklingsbehov;

34. støtter princippet om en tematisk
fællesskabsmenu, som Kommissionen har 
foreslået, på betingelse af at den er 
tilstrækkelig bred til at tage hensyn til de
enkelte europæiske regioners særlige 
behov;

Or. fr

Ændringsforslag 369
Sophie Auconie

Forslag til beslutning
Punkt 34

34. understøtter systemet til tematisk 
prioritering, som Kommissionen har 
foreslået; påpeger, at jo lavere 
medlemsstaternes eller regionernes 
udviklingsniveau er, des mere omfattende
skal en sådan prioriteringsliste være, idet 
der skal tages hensyn til de specifikke 
regionale udviklingsbehov;

34. støtter systemet til tematisk 
prioritering, som Kommissionen har 
foreslået; påpeger, jo lavere 
medlemsstaternes eller regionernes 
udviklingsniveau er, des længere skal en 
sådan prioriteringsliste være, idet der skal 
tages hensyn til de specifikke regionale 
udviklingsbehov; understreger behovet 
for, at denne ordning med tematiske 
prioriteringer er fleksibel og genstand for 
forhandlinger for at tage hensyn til de 
forskellige regionale forhold;

Or. fr

Ændringsforslag 370
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Forslag til beslutning
Punkt 34
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34. understøtter systemet til tematisk 
prioritering, som Kommissionen har 
foreslået; påpeger, jo lavere 
medlemsstaternes eller regionernes 
udviklingsniveau er, des mere omfattende 
skal en sådan prioriteringsliste være, idet 
der skal tages hensyn til de specifikke 
regionale udviklingsbehov;

34. støtter systemet til tematisk 
prioritering, som Kommissionen har 
foreslået; påpeger, jo lavere 
medlemsstaternes eller regionernes 
udviklingsniveau er, des mere omfattende 
skal en sådan prioriteringsliste være, idet 
der skal tages hensyn til de specifikke 
regionale udviklingsbehov, samtidig med 
at det sikres, at denne tematiske tilgang 
for programmeringen af struktur- og 
samhørighedsfondene ikke kan finde sted 
på bekostning af den integrerede 
stedsbaserede tilgang;

Or. en

Ændringsforslag 371
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 34

34. understøtter systemet til tematisk
prioritering, som Kommissionen har 
foreslået; påpeger, jo lavere 
medlemsstaternes eller regionernes 
udviklingsniveau er, des mere omfattende 
skal en sådan prioriteringsliste være, idet 
der skal tages hensyn til de specifikke 
regionale udviklingsbehov;

34. støtter systemet til tematiske 
målsætninger, som Kommissionen har 
foreslået; påpeger, jo lavere 
medlemsstaternes eller regionernes 
udviklingsniveau er, des mere omfattende 
skal en sådan liste over målsætninger 
være, idet der skal tages hensyn til de 
specifikke regionale udviklingsbehov;

Or. en

Ændringsforslag 372
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 35

35. kræver i tilfælde af de obligatoriske
prioriteringer for alle medlemsstater at 
inddrage disse i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 

35. kræver, at listen over prioriteringer
inden for innovation, infrastruktur og 
ressourcebesparelse og at tilpasse dem 
regionernes specifikke behov;
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tilpasse dem regionernes specifikke behov;
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom 
integreres i de tilbudte prioriteringer;

understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres som f.eks. 
inden for energi, uddannelse og 
bekæmpelse af fattigdom på frivillig basis 
og i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet;

Or. fr

Ændringsforslag 373
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 35

35. kræver i tilfælde af de obligatoriske
prioriteringer for alle medlemsstater at 
inddrage disse i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 
tilpasse dem regionernes specifikke 
behov; understreger, at yderligere 
prioriteringer skal tilbydes og gennemføres 
på frivillig basis og i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet; kræver, at 
energi, uddannelse og bekæmpelse af 
fattigdom integreres i de tilbudte
prioriteringer;

35. kræver, at medlemsstaterne blandt 
deres prioriteringer medtager innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse, men 
mener, at der bør være et vist råderum for 
at tage hensyn til programmernes 
omfang, referencescenariet i hver region
og de resultater, der skal opnås, 
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom 
integreres i de foreslåede prioriteringer;

Or. it

Ændringsforslag 374
Derek Vaughan

Forslag til beslutning
Punkt 35

35. kræver i tilfælde af de obligatoriske 
prioriteringer for alle medlemsstater at
inddrage disse i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 
tilpasse dem regionernes specifikke behov;

35. kræver i tilfælde af obligatoriske 
prioriteringer for alle medlemsstater, at 
disse inddrages i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 
tilpasse dem regionernes specifikke behov;
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understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med
subsidiaritetsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom 
integreres i de tilbudte prioriteringer;

understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis for at give regioner den nødvendige 
fleksibilitet til at fastsætte yderligere 
investeringsprioriteringer ud fra lokale og
regionale udviklingsbehov i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet;

Or. en

Ændringsforslag 375
Hermann Winkler

Forslag til beslutning
Punkt 35

35. kræver i tilfælde af de obligatoriske 
prioriteringer for alle medlemsstater at 
inddrage disse i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 
tilpasse dem regionernes specifikke behov; 
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom
integreres i de tilbudte prioriteringer;

35. kræver i tilfælde af obligatoriske 
prioriteringer for alle medlemsstater, at 
disse inddrages i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 
tilpasse dem regionernes specifikke behov; 
understreger i denne forbindelse, at 
innovation skal fortolkes bredt i 
overensstemmelse med flagskibsinitiativet 
Innovation i EU; understreger, at 
yderligere prioriteringer skal tilbydes og 
gennemføres på frivillig basis og i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet; 
kræver, at energi, uddannelse og 
demografiske ændringer integreres i de 
foreslåede prioriteringer;

Or. de

Ændringsforslag 376
Oldřich Vlasák

Forslag til beslutning
Punkt 35

35. kræver i tilfælde af de obligatoriske 
prioriteringer for alle medlemsstater at 
inddrage disse i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 

35. kræver i tilfælde af obligatoriske 
prioriteringer for alle medlemsstater, at 
disse inddrages i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 
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tilpasse dem regionernes specifikke behov; 
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom 
integreres i de tilbudte prioriteringer;

tilpasse dem regionernes specifikke behov; 
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet;

Or. cs

Ændringsforslag 377
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 35

35. kræver i tilfælde af de obligatoriske 
prioriteringer for alle medlemsstater at 
inddrage disse i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 
tilpasse dem regionernes specifikke behov; 
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med
subsidiaritetsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom 
integreres i de tilbudte prioriteringer;

35. kræver i tilfælde af obligatoriske 
prioriteringer for alle medlemsstater, at 
disse inddrages i områderne innovation og 
omstilling til en bæredygtig økonomi, 
bæredygtig og klimaresistent infrastruktur, 
klimabeskyttelse, ressourcebesparelse og 
biodiversitet, klimabevarelse og 
energieffektivitet og at tilpasse dem 
regionernes specifikke behov; 
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom 
integreres i de foreslåede prioriteringer;

Or. en

Ændringsforslag 378
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 35

35. kræver i tilfælde af de obligatoriske 
prioriteringer for alle medlemsstater at
inddrage disse i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 

35. kræver i tilfælde af obligatoriske 
prioriteringer for alle medlemsstater, at 
disse fastsættes på regionalt plan og at 
disse som minimum inddrages i 
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tilpasse dem regionernes specifikke behov;
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med
subsidiaritetsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom 
integreres i de tilbudte prioriteringer;

områderne innovation, infrastruktur og 
ressourcebesparelse og at tilpasse dem 
regionernes specifikke behov;
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom 
integreres i de foreslåede prioriteringer;

Or. fr

Ændringsforslag 379
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Seán Kelly, 
Richard Seeber

Forslag til beslutning
Punkt 35

35. kræver i tilfælde af de obligatoriske 
prioriteringer for alle medlemsstater at 
inddrage disse i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 
tilpasse dem regionernes specifikke behov; 
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom 
integreres i de tilbudte prioriteringer;

35. kræver i tilfælde af visse obligatoriske 
prioriteringer for alle medlemsstater. at 
disse inddrages i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 
tilpasse dem regionernes specifikke behov; 
bemærker, at SMV'er den største kilde til 
arbejdspladser i EU og grobund for 
forretningsideer;  understreger, at støtten 
til SMV'er skal fortsættes og styrkes som 
følge af den vigtige rolle, som de kan 
spille for at gennemføre Europa 2020-
strategien; understreger, at der i 
forbindelse med Unionens 
flagskibsinitiativ skal anvendes en bred 
fortolkning af "innovation", samtidig
med at adgangen for SMV'er til kapital 
stadig bør fremmes; bemærker, at 
yderligere prioriteringer skal tilbydes og 
gennemføres på frivillig basis og i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet; 
kræver, at energi, uddannelse og 
bekæmpelse af fattigdom integreres i de 
foreslåede prioriteringer;

Or. en
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Ændringsforslag 380
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 35

35. kræver i tilfælde af de obligatoriske 
prioriteringer for alle medlemsstater at 
inddrage disse i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 
tilpasse dem regionernes specifikke behov; 
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom 
integreres i de tilbudte prioriteringer;

35. kræver i tilfælde af obligatoriske 
målsætninger for alle medlemsstater, at 
disse inddrages i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 
tilpasse dem regionernes specifikke behov; 
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse, sundhed og bekæmpelse af 
fattigdom integreres i de foreslåede
målsætninger;

Or. en

Ændringsforslag 381
Erminia Mazzoni

Forslag til beslutning
Punkt 35

35. kræver i tilfælde af de obligatoriske
prioriteringer for alle medlemsstater at 
inddrage disse i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 
tilpasse dem regionernes specifikke behov; 
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom 
integreres i de tilbudte prioriteringer;

35. kræver i tilfælde af prioriteringer for 
alle medlemsstater, at disse inddrages i 
områderne innovation, infrastruktur og 
ressourcebesparelse og at tilpasse dem 
regionernes specifikke behov; 
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom 
integreres i de foreslåede prioriteringer;

Or. it

Ændringsforslag 382
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Forslag til beslutning
Punkt 35

35. kræver i tilfælde af de obligatoriske 
prioriteringer for alle medlemsstater at 
inddrage disse i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 
tilpasse dem regionernes specifikke behov; 
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom 
integreres i de tilbudte prioriteringer;

35. kræver i tilfælde af obligatoriske 
prioriteringer for alle medlemsstater, at 
disse inddrages i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 
tilpasse dem regionernes specifikke behov; 
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom 
integreres i de planlagte prioriteringer;

Or. es

Ændringsforslag 383
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Forslag til beslutning
Punkt 35

35. kræver i tilfælde af de obligatoriske 
prioriteringer for alle medlemsstater at
inddrage disse i områderne innovation, 
infrastruktur og ressourcebesparelse og at 
tilpasse dem regionernes specifikke behov; 
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom 
integreres i de tilbudte prioriteringer;

35. kræver i tilfælde af obligatoriske 
prioriteringer for alle medlemsstater, at 
disse navnlig inddrages i områderne 
innovation, infrastruktur og 
ressourcebesparelse og at tilpasse dem 
regionernes specifikke behov; 
understreger, at yderligere prioriteringer 
skal tilbydes og gennemføres på frivillig 
basis og i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet; kræver, at energi, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom 
integreres i de foreslåede prioriteringer;

Or. en

Ændringsforslag 384
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 36
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36. kræver, at forsinkelser i forbindelse 
med programstarten forhindres, og kræver 
grundlæggende hurtigere gennemførelse af 
beslutnings- og evalueringsprocesserne;
kræver i denne forbindelse en forbedring af 
den tekniske udrustning og forbindelse af 
de deltagende administrationer, samt 
tydeligt at reducere offentliggørelsespligten
og udbuds- og indsendelsesfristerne for 
nødvendige formularer;

36. kræver, at forsinkelser i forbindelse 
med programstarten forhindres, og kræver 
grundlæggende hurtigere gennemførelse af 
beslutnings- og evalueringsprocesserne;
kræver i denne forbindelse en forbedring af 
den tekniske bistand og forbindelse af de 
deltagende administrationer samt at 
reducere offentliggørelsespligten

Or. en

Ændringsforslag 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 36

36. kræver, at forsinkelser i forbindelse 
med programstarten forhindres, og kræver 
grundlæggende hurtigere gennemførelse af 
beslutnings- og evalueringsprocesserne; 
kræver i denne forbindelse en forbedring af 
den tekniske udrustning og forbindelse af 
de deltagende administrationer, samt 
tydeligt at reducere offentliggørelsespligten 
og udbuds- og indsendelsesfristerne for 
nødvendige formularer;

36. kræver, at forsinkelser i forbindelse 
med programstarten forhindres, og kræver 
grundlæggende hurtigere gennemførelse af 
beslutnings- og evalueringsprocesserne; 
kræver i denne forbindelse en forbedring af 
den tekniske udrustning, 
kapacitetsopbygningsforanstaltninger, 
vejledning og simple og innovative former 
til de deltagende administrationer, 
herunder kontaktorganer, samt betydeligt
at reducere offentliggørelsespligten og
udbuds- og indsendelsesfristerne for de 
nødvendige ekspertrapporter;
understreger følgerne af vellykkede 
partnerskaber for at mindske 
bureaukratiet for modtagere, og at dette 
bør ledsages af uddannelse og inddragelse 
af "ændringernes aktører"; understreger 
i denne forbindelse betydningen af 
udveksling af bedste praksis mellem 
regionerne;

Or. en



PE462.689v01-00 54/149 AM\865326DA.doc

DA

Ændringsforslag 386
Riikka Manner

Forslag til beslutning
Punkt 36

36. kræver, at forsinkelser i forbindelse 
med programstarten forhindres, og kræver 
grundlæggende hurtigere gennemførelse af 
beslutnings- og evalueringsprocesserne; 
kræver i denne forbindelse en forbedring af 
den tekniske udrustning og forbindelse af 
de deltagende administrationer, samt 
tydeligt at reducere offentliggørelsespligten 
og udbuds- og indsendelsesfristerne for 
nødvendige formularer;

36. kræver, at forsinkelser i forbindelse 
med programstarten forhindres, og kræver 
grundlæggende hurtigere gennemførelse af 
beslutnings- og evalueringsprocesserne; 
kræver i denne forbindelse en forbedring af 
den tekniske udrustning og forbindelse af 
de deltagende administrationer, samt 
tydeligt at reducere offentliggørelsespligten 
og udbuds- og indsendelsesfristerne for de 
nødvendige ekspertrapporter; opfordrer 
Kommissionen til at vurdere, hvorvidt 
pilotområder kan oprettes for at afprøve 
nye forordninger i begrænset omfang, 
inden forordningerne anvendes på resten 
af regionerne for at finde frem til mulige 
problemer i forbindelse med 
gennemførelsen;

Or. en

Ændringsforslag 387
Juozas Imbrasas

Forslag til beslutning
Punkt 36

36. kræver, at forsinkelser i forbindelse 
med programstarten forhindres, og kræver 
grundlæggende hurtigere gennemførelse af 
beslutnings- og evalueringsprocesserne;
kræver i denne forbindelse en forbedring af 
den tekniske udrustning og forbindelse af 
de deltagende administrationer, samt 
tydeligt at reducere 
offentliggørelsespligten og udbuds- og 
indsendelsesfristerne for nødvendige 
formularer;

36. kræver, at forsinkelser i forbindelse 
med programstarten forhindres, og kræver 
grundlæggende hurtigere gennemførelse af 
beslutnings- og evalueringsprocesserne;
kræver i denne forbindelse en forbedring af 
den tekniske udrustning og forbindelse af 
de deltagende administrationer og
reduktion af udbuds- og 
indsendelsesfristerne for de nødvendige 
ekspertrapporter, hvilket dog under ingen 
omstændigheder må ske på bekostning af 
gennemsigtigheden;

Or. lt
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Ændringsforslag 388
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Forslag til beslutning
Punkt 36

36. kræver, at forsinkelser i forbindelse 
med programstarten forhindres, og kræver 
grundlæggende hurtigere gennemførelse af 
beslutnings- og evalueringsprocesserne; 
kræver i denne forbindelse en forbedring af 
den tekniske udrustning og forbindelse af 
de deltagende administrationer, samt 
tydeligt at reducere offentliggørelsespligten 
og udbuds- og indsendelsesfristerne for 
nødvendige formularer;

36. kræver, at forsinkelser i forbindelse 
med programstarten forhindres, og kræver 
grundlæggende hurtigere gennemførelse af 
beslutnings- og evalueringsprocesserne;
understreger, at dette er særdeles vigtigt 
navnlig for små og mellemstore 
virksomheder; kræver i denne forbindelse 
en forbedring af den tekniske udrustning 
og forbindelse af de deltagende 
administrationer, samt tydeligt at reducere 
offentliggørelsespligten og udbuds- og 
indsendelsesfristerne for de nødvendige 
ekspertrapporter;

Or. de

Ændringsforslag 389
Petru Constantin Luhan

Forslag til beslutning
Punkt 36

36. kræver, at forsinkelser i forbindelse 
med programstarten forhindres, og kræver 
grundlæggende hurtigere gennemførelse af 
beslutnings- og evalueringsprocesserne; 
kræver i denne forbindelse en forbedring af 
den tekniske udrustning og forbindelse af 
de deltagende administrationer, samt 
tydeligt at reducere offentliggørelsespligten 
og udbuds- og indsendelsesfristerne for 
nødvendige formularer;

36. kræver, at forsinkelser i forbindelse 
med programstarten forhindres, og kræver 
grundlæggende hurtigere gennemførelse af 
beslutnings- og evalueringsprocesserne; 
kræver i denne forbindelse en forbedring af 
den tekniske udrustning og forbindelse af 
de deltagende administrationer, samt 
tydeligt at reducere offentliggørelsespligten 
og udbuds- og indsendelsesfristerne for de 
nødvendige ekspertrapporter; støtter, at 
der afsættes midler til øge den lokale og 
regionale administrative kapacitet, hvor 
dette er nødvendigt;

Or. ro
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Ændringsforslag 390
Derek Vaughan

Forslag til beslutning
Punkt 36

36. kræver, at forsinkelser i forbindelse 
med programstarten forhindres, og kræver 
grundlæggende hurtigere gennemførelse af 
beslutnings- og evalueringsprocesserne; 
kræver i denne forbindelse en forbedring af 
den tekniske udrustning og forbindelse af 
de deltagende administrationer, samt 
tydeligt at reducere
offentliggørelsespligten og udbuds- og 
indsendelsesfristerne for nødvendige 
formularer;

36. kræver, at forsinkelser i forbindelse 
med programstarten forhindres, og kræver 
grundlæggende hurtigere gennemførelse af 
beslutnings- og evalueringsprocesserne; 
kræver i denne forbindelse en forbedring af 
den tekniske udrustning og forbindelse af 
de deltagende administrationer, samt 
betydeligt at revidere
offentliggørelsespligten og udbuds- og 
indsendelsesfristerne for nødvendige 
ekspertrapporter;

Or. en

Ændringsforslag 391
Victor Boştinaru

Forslag til beslutning
Punkt 36 a (nyt)

36a. påpeger, at udveksling af bedste 
praksis mellem regionerne yderligere skal 
styrkes som følge af, at den bidrager til at 
nå målsætningerne om en bedre og mere 
effektiv anvendelse af midlerne; kræver 
oprettelse og en rettidig gennemførelse af 
programmer, der fremmer denne form for 
udveksling, i overensstemmelse med 
eksemplet med Erasmus for lokale og 
regionale valgte repræsentanter, og 
anmoder i forbindelse med disse, at de 
hurtigt omsættes i praksis;

Or. en
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Ændringsforslag 392
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til beslutning
Overskrift 3

Incitamenter, konditionaliteter, 
resultatorientering, samfinansiering, 
finansieringsoptioner

Incitamenter, konditionaliteter, behovs- og 
resultatorientering, samfinansiering, 
finansieringsoptioner

Or. el

Ændringsforslag 393
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 37

37. kræver at gøre udbetalingen af 
støttemidler afhængig af konditionaliteter 
inden for investeringspartnerskaberne, 
gøre krav på medlemsstaternes reformer 
for at sikre den effektive anvendelse af 
støttemidlerne i direkte forbindelse med de 
områder, der er forbundet med 
samhørighedspolitikken; mener, at det er 
passende at inddrage forbindelsen til den 
konkrete gennemførelse af allerede 
vedtaget EU-lovgivning 
(prisbestemmelser, udbud, trafik, miljø, 
sundhed mm.) for således at kunne 
forhindre uregelmæssigheder og sikre 
effektiviteten; afviser dog bestemmelser, 
som kræver grundlæggende 
socialreformer og økonomiske reformer 
af medlemsstaterne;

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 394
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
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Forslag til beslutning
Punkt 37

37. kræver at gøre udbetalingen af 
støttemidler afhængig af konditionaliteter 
inden for investeringspartnerskaberne, 
gøre krav på medlemsstaternes reformer 
for at sikre den effektive anvendelse af 
støttemidlerne i direkte forbindelse med de 
områder, der er forbundet med 
samhørighedspolitikken; mener, at det er 
passende at inddrage forbindelsen til den 
konkrete gennemførelse af allerede 
vedtaget EU-lovgivning 
(prisbestemmelser, udbud, trafik, miljø, 
sundhed mm.) for således at kunne 
forhindre uregelmæssigheder og sikre 
effektiviteten; afviser dog bestemmelser, 
som kræver grundlæggende 
socialreformer og økonomiske reformer 
af medlemsstaterne;

37. støtter kraftigt regionale og lokale 
myndigheder for at sikre, at deres 
administrative og institutionelle kapacitet 
giver de bedste resultater, såvel som for at 
udvikle passende finansielle og 
menneskelige ressourcer for at håndtere 
kompleksiteten i EU-finansierede 
projekter, hovedsagelig med hensyn til
den administrative byrde; understreger 
behovet for, at der sikres et passende 
niveau af midler for at gøre det muligt for 
regionale og lokale myndigheder behørigt 
at deltage i store projekter, der finansieres 
via strukturfondene;

Or. en

Ændringsforslag 395
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Forslag til beslutning
Punkt 37

37. kræver at gøre udbetalingen af 
støttemidler afhængig af konditionaliteter 
inden for investeringspartnerskaberne, gøre 
krav på medlemsstaternes reformer for at 
sikre den effektive anvendelse af 
støttemidlerne i direkte forbindelse med de 
områder, der er forbundet med 
samhørighedspolitikken; mener, at det er 
passende at inddrage forbindelsen til den 
konkrete gennemførelse af allerede 
vedtaget EU-lovgivning 
(prisbestemmelser, udbud, trafik, miljø, 
sundhed mm.) for således at kunne 
forhindre uregelmæssigheder og sikre 
effektiviteten; afviser dog bestemmelser, 
som kræver grundlæggende 

37. kræver at gøre udbetalingen af 
støttemidler afhængig af konditionaliteter 
inden for investeringspartnerskaberne, 
medlemsstaternes gennemførelse af 
reformer for at sikre den effektive 
anvendelse af støttemidlerne i forbindelse 
med de områder, der direkte er forbundet 
med samhørighedspolitikken;
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socialreformer og økonomiske reformer 
af medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 396
Derek Vaughan

Forslag til beslutning
Punkt 37

37. kræver at gøre udbetalingen af 
støttemidler afhængig af konditionaliteter 
inden for investeringspartnerskaberne, gøre 
krav på medlemsstaternes reformer for at 
sikre den effektive anvendelse af 
støttemidlerne i direkte forbindelse med de 
områder, der er forbundet med 
samhørighedspolitikken; mener, at det er 
passende at inddrage forbindelsen til den 
konkrete gennemførelse af allerede 
vedtaget EU-lovgivning 
(prisbestemmelser, udbud, trafik, miljø, 
sundhed mm.) for således at kunne 
forhindre uregelmæssigheder og sikre 
effektiviteten; afviser dog bestemmelser, 
som kræver grundlæggende socialreformer 
og økonomiske reformer af 
medlemsstaterne;

37. kræver at gøre udbetalingen af 
støttemidler afhængig af konditionaliteter 
inden for investeringspartnerskaberne, 
medlemsstaternes gennemførelse af 
reformer for at sikre den effektive 
anvendelse af støttemidlerne i forbindelse 
med de områder, der direkte er forbundet 
med samhørighedspolitikken på betingelse 
af, at følgende betingelser er opfyldt: 
konditionaliteterne bidrager til at øge 
effektiviteten og virkningen af 
samhørighedspolitikken, de berørte 
aktører i forvaltningen af operationelle 
programmer har mulighed for at påvirke 
konditionaliteterne, disse aktører har de 
nødvendige beføjelser og den 
institutionelle kapacitet til at foretage de 
nødvendige ændringer, og de har ejerskab 
til konditionaliteterne og kan forholde sig 
til dem; afviser dog bestemmelser, som 
kræver grundlæggende socialreformer og 
økonomiske reformer af medlemsstaterne;
mener, at alle konditionaliteter fuldt ud 
bør respektere nærheds- og 
partnerskabsprincippet;

Or. en

Ændringsforslag 397
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 37
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37. kræver at gøre udbetalingen af 
støttemidler afhængig af konditionaliteter
inden for investeringspartnerskaberne, 
gøre krav på medlemsstaternes reformer 
for at sikre den effektive anvendelse af 
støttemidlerne i direkte forbindelse med de 
områder, der er forbundet med 
samhørighedspolitikken; mener, at det er 
passende at inddrage forbindelsen til den 
konkrete gennemførelse af allerede 
vedtaget EU-lovgivning 
(prisbestemmelser, udbud, trafik, miljø, 
sundhed mm.) for således at kunne 
forhindre uregelmæssigheder og sikre 
effektiviteten; afviser dog bestemmelser, 
som kræver grundlæggende socialreformer 
og økonomiske reformer af 
medlemsstaterne;

37. udtrykker tvivl med hensyn til fordelene 
ved eventuelt at indføre betingelser for
udbetalingen i forbindelse med udviklings-
og investeringspartnerskaberne; påpeger, at 
det kun er muligt at opnå en forbedret 
krydsoverensstemmelse inden for
regionalpolitikken med en hensigtsmæssig 
forvaltning, og at den derfor i sig selv er 
forbundet med samhørighedspolitikken;
mener, at det imidlertid er rimeligt at
vurdere resultaterne mere nøjagtigt; 
understreger, at en administrativ og 
lovgivningsmæssig forenkling vil gøre det 
muligt at anvende midler mere effektivt og 
reducere uregelmæssigheder; afviser forslag, 
som kræver grundlæggende socialreformer 
og økonomiske reformer af medlemsstaterne
og er derfor klart modstander af enhver 
form for makroøkonomisk 
krydsoverensstemmelse; påpeger desuden, 
at ingen fælles politik er underlagt sådanne 
krav;

Or. es

Ændringsforslag 398
Oldřich Vlasák

Forslag til beslutning
Punkt 37

37. kræver at gøre udbetalingen af 
støttemidler afhængig af konditionaliteter 
inden for investeringspartnerskaberne, gøre 
krav på medlemsstaternes reformer for at 
sikre den effektive anvendelse af 
støttemidlerne i direkte forbindelse med de 
områder, der er forbundet med 
samhørighedspolitikken; mener, at det er 
passende at inddrage forbindelsen til den 
konkrete gennemførelse af allerede 
vedtaget EU-lovgivning 
(prisbestemmelser, udbud, trafik, miljø, 
sundhed mm.) for således at kunne 
forhindre uregelmæssigheder og sikre 

37. kræver, at udbetalingen af støttemidler
ikke gøres afhængig af konditionaliteter 
inden for investeringspartnerskaberne, 
medlemsstaternes gennemførelse af 
garantier for at sikre den effektive 
anvendelse af støttemidlerne i forbindelse 
med de områder, der direkte er forbundet 
med samhørighedspolitikken; afviser 
bestemmelser, som vil kræve, at 
medlemsstater gennemfører
grundlæggende økonomiske og sociale
reformer og overfører flere 
ansvarsområder til EU, hvilket er i 
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effektiviteten; afviser dog bestemmelser, 
som kræver grundlæggende
socialreformer og økonomiske reformer af 
medlemsstaterne;

modstrid med nærhedsprincippet;

Or. cs

Ændringsforslag 399
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, 
Sophie Auconie

Forslag til beslutning
Punkt 37

37. kræver at gøre udbetalingen af 
støttemidler afhængig af konditionaliteter
inden for investeringspartnerskaberne, gøre 
krav på medlemsstaternes reformer for at 
sikre den effektive anvendelse af 
støttemidlerne i direkte forbindelse med de 
områder, der er forbundet med 
samhørighedspolitikken; mener, at det er 
passende at inddrage forbindelsen til den 
konkrete gennemførelse af allerede 
vedtaget EU-lovgivning 
(prisbestemmelser, udbud, trafik, miljø, 
sundhed mm.) for således at kunne 
forhindre uregelmæssigheder og sikre 
effektiviteten; afviser dog bestemmelser, 
som kræver grundlæggende socialreformer 
og økonomiske reformer af 
medlemsstaterne;

37. kræver at gøre udbetalingen af 
støttemidler afhængig af en betingelse om,
at medlemsstaterne opfordres til at 
gennemføre reformer inden for 
investeringspartnerskaberne for at sikre 
den effektive anvendelse af støttemidlerne i 
forbindelse med de områder, der direkte er 
forbundet med samhørighedspolitikken;
afviser dog bestemmelser, som kræver 
grundlæggende socialreformer og 
økonomiske reformer af medlemsstaterne;

Or. fr

Ændringsforslag 400
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 37

37. kræver at gøre udbetalingen af 
støttemidler afhængig af konditionaliteter 

37. kræver at gøre udbetalingen afhængig 
af betingelser, der er fastsat på forhånd i 
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inden for investeringspartnerskaberne,
gøre krav på medlemsstaternes reformer 
for at sikre den effektive anvendelse af 
støttemidlerne i direkte forbindelse med de 
områder, der er forbundet med
samhørighedspolitikken; mener, at det er 
passende at inddrage forbindelsen til den 
konkrete gennemførelse af allerede 
vedtaget EU-lovgivning (prisbestemmelser, 
udbud, trafik, miljø, sundhed mm.) for 
således at kunne forhindre 
uregelmæssigheder og sikre effektiviteten;
afviser dog bestemmelser, som kræver 
grundlæggende socialreformer og 
økonomiske reformer af medlemsstaterne;

dialog mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne ved begyndelsen af 
programmeringsperioden og fastsat i 
aftalerne om investeringspartnerskaberne 
og i de operationelle programmer; mener, 
at de på forhånd fastsatte betingelser skal 
defineres klart, være målrettede og 
kontrollerbare og må kun vedrøre 
aspekter, der direkte er forbundet med
effektiviteten af samhørighedspolitikkens 
investeringer; mener, at det er passende at 
inddrage forbindelsen til den konkrete 
gennemførelse af allerede vedtaget EU-
lovgivning (prisbestemmelser, udbud, 
trafik, miljø, sundhed mm.) for således at 
kunne forhindre uregelmæssigheder og 
sikre effektiviteten; afviser dog 
bestemmelser, som kræver grundlæggende 
socialreformer og økonomiske reformer af 
medlemsstaterne;

Or. it

Ændringsforslag 401
Erminia Mazzoni

Forslag til beslutning
Punkt 37

37. kræver at gøre udbetalingen af 
støttemidler afhængig af konditionaliteter 
inden for investeringspartnerskaberne, 
gøre krav på medlemsstaternes reformer 
for at sikre den effektive anvendelse af 
støttemidlerne i direkte forbindelse med de 
områder, der er forbundet med 
samhørighedspolitikken; mener, at det er 
passende at inddrage forbindelsen til den 
konkrete gennemførelse af allerede 
vedtaget EU-lovgivning (prisbestemmelser, 
udbud, trafik, miljø, sundhed mm.) for 
således at kunne forhindre 
uregelmæssigheder og sikre effektiviteten;
afviser dog bestemmelser, som kræver 
grundlæggende socialreformer og 

37. kræver indførelse af særlige 
betingelser med krav om, at
medlemsstaterne indfører reformer af 
investeringspartnerskaberne og for at
udbetalingen gøres afhængig af disse 
betingelser; mener, at det er passende at 
inddrage forbindelsen til den konkrete 
gennemførelse af allerede vedtaget EU-
lovgivning (prisbestemmelser, udbud, 
trafik, miljø, sundhed mm.) for således at 
kunne forhindre uregelmæssigheder og 
sikre effektiviteten; afviser dog 
bestemmelser, som kræver grundlæggende 
socialreformer og økonomiske reformer af 
medlemsstaterne;
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økonomiske reformer af medlemsstaterne;

Or. it

Ændringsforslag 402
Victor Boştinaru

Forslag til beslutning
Punkt 37

37. kræver at gøre udbetalingen af
støttemidler afhængig af konditionaliteter 
inden for investeringspartnerskaberne, 
gøre krav på medlemsstaternes reformer 
for at sikre den effektive anvendelse af 
støttemidlerne i direkte forbindelse med de 
områder, der er forbundet med 
samhørighedspolitikken; mener, at det er 
passende at inddrage forbindelsen til den 
konkrete gennemførelse af allerede 
vedtaget EU-lovgivning (prisbestemmelser, 
udbud, trafik, miljø, sundhed mm.) for 
således at kunne forhindre 
uregelmæssigheder og sikre effektiviteten;
afviser dog bestemmelser, som kræver 
grundlæggende socialreformer og 
økonomiske reformer af medlemsstaterne;

37. kræver at udbetalingen sammenkædes 
med konditionaliteter, der er fastsat i 
aftalerne om udviklings- og 
investeringspartnerskaber, hvori det 
kræves af medlemsstaterne, at de indfører
reformer for at sikre, at midlerne anvendes 
effektivt i de områder, der direkte er 
forbundet med samhørighedspolitikken;
mener, at det er passende at inddrage 
forbindelsen til den konkrete 
gennemførelse af allerede vedtaget EU-
lovgivning (prisbestemmelser, udbud, 
trafik, miljø, sundhed mm.) for således at 
kunne forhindre uregelmæssigheder og 
sikre effektiviteten; afviser dog 
bestemmelser, som kræver grundlæggende 
socialreformer og økonomiske reformer af 
medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 403
Seán Kelly

Forslag til beslutning
Punkt 37

37. kræver at gøre udbetalingen af 
støttemidler afhængig af konditionaliteter 
inden for investeringspartnerskaberne, gøre 
krav på medlemsstaternes reformer for at 
sikre den effektive anvendelse af 
støttemidlerne i direkte forbindelse med de 
områder, der er forbundet med 

37. kræver at gøre udbetalingen af 
støttemidler afhængig af konditionaliteter 
inden for udviklings- og
investeringspartnerskaberne, 
medlemsstaternes gennemførelse af
reformer for at sikre den effektive 
anvendelse af støttemidlerne i forbindelse 
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samhørighedspolitikken; mener, at det er 
passende at inddrage forbindelsen til den 
konkrete gennemførelse af allerede 
vedtaget EU-lovgivning (prisbestemmelser, 
udbud, trafik, miljø, sundhed mm.) for 
således at kunne forhindre 
uregelmæssigheder og sikre effektiviteten;
afviser dog bestemmelser, som kræver 
grundlæggende socialreformer og 
økonomiske reformer af medlemsstaterne;

med de områder, der direkte er forbundet 
med samhørighedspolitikken, så længe at 
følgende betingelser er opfyldt, nemlig at 
konditionaliteterne bidrager til en øget 
effektivitet af samhørighedspolitikken, de 
berørte aktører i forvaltningen af 
operationelle programmer har mulighed 
for at have indflydelse på 
konditionaliteterne, disse aktører har den 
nødvendige kompetence og institutionelle 
kapacitet til at gennemføre de nødvendige 
ændringer, og de berørte aktører har 
ejerskab over for konditionaliteterne og 
kan forholde sig til dem; mener, at det er 
passende at inddrage forbindelsen til den 
konkrete gennemførelse af allerede 
vedtaget EU-lovgivning (prisbestemmelser, 
udbud, trafik, miljø, sundhed mm.) for 
således at kunne forhindre 
uregelmæssigheder og sikre effektiviteten;
afviser dog bestemmelser, som kræver 
grundlæggende socialreformer og 
økonomiske reformer af medlemsstaterne;
mener, at alle konditionaliteter fuldt ud 
bør respektere nærheds- og 
partnerskabsprincippet;

Or. en

Ændringsforslag 404
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 37

37. kræver at gøre udbetalingen af 
støttemidler afhængig af konditionaliteter 
inden for investeringspartnerskaberne, 
gøre krav på medlemsstaternes reformer
for at sikre den effektive anvendelse af 
støttemidlerne i direkte forbindelse med de 
områder, der er forbundet med 
samhørighedspolitikken; mener, at det er 
passende at inddrage forbindelsen til den 
konkrete gennemførelse af allerede 
vedtaget EU-lovgivning (prisbestemmelser, 

37. kræver at gøre udbetalingen af 
støttemidler betinget af visse forpligtelser 
fra medlemsstaternes side for at sikre, at 
midlerne anvendes effektivt i de områder, 
der direkte er forbundet med 
samhørighedspolitikken; mener, at det er 
passende at inddrage forbindelsen til den 
konkrete gennemførelse af allerede 
vedtaget EU-lovgivning (prisbestemmelser, 
udbud, trafik, miljø, sundhed mm.) for 
således at kunne forhindre 
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udbud, trafik, miljø, sundhed mm.) for 
således at kunne forhindre 
uregelmæssigheder og sikre effektiviteten;
afviser dog bestemmelser, som kræver 
grundlæggende socialreformer og 
økonomiske reformer af medlemsstaterne;

uregelmæssigheder og sikre effektiviteten;
afviser dog bestemmelser, som kræver 
grundlæggende socialreformer og 
økonomiske reformer af medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 405
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 37 a (nyt)

37a. understreger, at kønsorienteret 
budgettering vil medføre, at EU's midler 
anvendes mere effektivt; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå en procedure 
for at indføre kønsbudgetteringsmetoder i 
udformningen og forvaltningen af 
strukturfondsprogrammer efter 2013 og 
øge forvaltningernes 
ligestillingskompetence på alle niveauer 
ved at fremme kapacitetsopbygning;

Or. en

Ændringsforslag 406
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 37 a (nyt)

37a. modsætter sig på det kraftigste alle 
former for konditionaliteter, som kan 
medføre sanktioner for lokale 
myndigheder, når de ikke har nogen 
beføjelser til at påvirke 
beslutningstagningen; opfordrer 
Kommissionen til derimod indtrængende 
at opfordre medlemsstaterne til at 
gennemføre de nødvendige reformer, for 
at den finansielle bistand kan anvendes 
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effektivt i de områder, der direkte er 
forbundet med samhørighedspolitikken 
for at undgå uregelmæssigheder og gøre 
bistanden effektiv; modsætter sig kraftigt 
tanken om, at samhørighedspolitikken 
bruges til at indføre bestemmelser, der 
kræver, at medlemsstaterne gennemfører 
grundlæggende sociale og økonomiske 
reformer;

Or. fr

Ændringsforslag 407
László Surján, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Forslag til beslutning
Punkt 37 a (nyt)

37a. mener, at nye konditionaliteter ikke 
må føre til øgede administrative byrder for 
de berørte aktører; tilskynder til oprettelse 
af konsistente, standardiserede 
konditionalitetsordninger for både EFRU 
og ESF, der også bør kunne vurderes 
objektivt;

Or. en

Ændringsforslag 408
Joachim Zeller

Forslag til beslutning
Punkt 37 a (nyt)

37a. støtter Kommissionens krav om, at 
den makroøkonomiske konditionalitet 
sammenkædes med budgetdisciplin, 
hvilket ikke kun skal anvendes på 
Samhørighedsfonden, men også skal 
udvides til andre struktur- og 
landbrugsfonde; 

Or. de
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Ændringsforslag 409
Joachim Zeller

Forslag til beslutning
Punkt 37 b (nyt)

37b. mener, at Kommissionen skal være 
ansvarlig for udarbejdelse af 
konditionaliteter og føre kontrol med 
deres gennemførelse, og foreslår 
tilsvarende handlingsplaner for 
medlemsstaterne og regionerne;

Or. de

Ændringsforslag 410
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 38

38. glæder sig over Kommissionens
planlagte styrkelse af 
resultatorienteringen inden for 
samhørighedspolitikken gennem en 
forudgående fastsættelse af egnede 
målangivelser og indikatorer;
understreger, at der kun må være tale om 
nogle få, klart definerede og målbare 
indikatorer, som skal stå i direkte 
effektmæssig forbindelse til støtten og skal 
kunne aftales i samarbejde mellem 
regionerne/medlemsstaterne;

38. støtter Kommissionens forslag om at 
gå over til en mere resultatorienteret 
tilgang ved at anvende klare og målelige 
mål og resultatindikatorer, der er fastsat 
på forhånd i overensstemmelse med hver 
regions særlige målsætninger; afviser en 
vurdering af resultater, der udelukkende 
er baseret på fremskridt i forhold til 
Europa 2020-strategiens mål; 
understreger, at der er blevet gjort 
fremskridt med hensyn til dette i 2007-
2013-programmeringsperioden med 
indførelse af forudgående, løbende og 
efterfølgende vurderinger;

Or. en

Ændringsforslag 411
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli



PE462.689v01-00 68/149 AM\865326DA.doc

DA

Forslag til beslutning
Punkt 38

38. glæder sig over Kommissionens 
planlagte styrkelse af resultatorienteringen 
inden for samhørighedspolitikken gennem 
en forudgående fastsættelse af egnede 
målangivelser og indikatorer; understreger, 
at der kun må være tale om nogle få, klart 
definerede og målbare indikatorer, som 
skal stå i direkte effektmæssig forbindelse 
til støtten og skal kunne aftales i 
samarbejde mellem 
regionerne/medlemsstaterne;

38. glæder sig over Kommissionens 
planlagte styrkelse af resultatorienteringen 
inden for samhørighedspolitikken gennem 
en forudgående fastsættelse af egnede 
målangivelser og indikatorer; understreger, 
at der kun må være tale om nogle få, klart 
definerede og målbare indikatorer, som 
skal stå i direkte effektmæssig forbindelse 
til støtten og skal kunne aftales i 
samarbejde mellem regionerne eller 
medlemsstaterne; opfordrer til at forbedre 
projektudvælgelsen ved, at man tager 
udgangspunkt i de erfaringer, der er 
opnået i regionerne og medlemsstaterne, 
også ved indføre støtteværktøjer som f.eks. 
Necater, der blev udviklet af den franske 
regering, og som har til formål at 
reducere projekternes CO2-emissioner og 
forbedre den lokale og regionale CO2-
opgørelsesmekanisme;

Or. en

Ændringsforslag 412
Sophie Auconie

Forslag til beslutning
Punkt 38

38. glæder sig over Kommissionens 
planlagte styrkelse af resultatorienteringen 
inden for samhørighedspolitikken gennem 
en forudgående fastsættelse af egnede 
målangivelser og indikatorer; understreger, 
at der kun må være tale om nogle få, klart 
definerede og målbare indikatorer, som 
skal stå i direkte effektmæssig forbindelse 
til støtten og skal kunne aftales i 
samarbejde mellem 
regionerne/medlemsstaterne;

38. glæder sig over Kommissionens 
planlagte styrkelse af resultatorienteringen 
inden for samhørighedspolitikken gennem 
en forudgående fastsættelse af egnede 
målangivelser og indikatorer; understreger, 
at der kun må være tale om nogle få, klart 
definerede og målbare indikatorer, som 
skal stå i direkte effektmæssig forbindelse 
til støtten og skal kunne aftales i 
samarbejde mellem regionerne eller 
medlemsstaterne; mener imidlertid, at alle 
de foreslåede instrumenter og kriterier til 
at måle resultater stadig bør have en 
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kvalitativ vision for programmerne;

Or. fr

Ændringsforslag 413
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 38

38. glæder sig over Kommissionens 
planlagte styrkelse af resultatorienteringen 
inden for samhørighedspolitikken gennem
en forudgående fastsættelse af egnede 
målangivelser og indikatorer; understreger, 
at der kun må være tale om nogle få, klart 
definerede og målbare indikatorer, som 
skal stå i direkte effektmæssig forbindelse 
til støtten og skal kunne aftales i 
samarbejde mellem
regionerne/medlemsstaterne;

38. glæder sig over Kommissionens 
planlagte styrkelse af resultatorienteringen 
inden for samhørighedspolitikken, men 
mener samtidig, at en forudgående 
fastsættelse af egnede målangivelser og 
indikatorer vil bidrage til indsatsen for at 
sikre anerkendelsen af deres referencer 
frem for at fokusere på de faktiske 
resultater; understreger, at hvis de er 
fastsat, at der kun må være tale om nogle 
få, klart definerede og målbare indikatorer, 
som skal stå i direkte effektmæssig 
forbindelse til støtten og skal kunne aftales 
i samarbejde mellem regionerne eller 
medlemsstaterne;

Or. es

Ændringsforslag 414
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til beslutning
Punkt 38

38. glæder sig over Kommissionens 
planlagte styrkelse af resultatorienteringen 
inden for samhørighedspolitikken gennem 
en forudgående fastsættelse af egnede 
målangivelser og indikatorer; understreger, 
at der kun må være tale om nogle få, klart 
definerede og målbare indikatorer, som 
skal stå i direkte effektmæssig forbindelse 
til støtten og skal kunne aftales i 
samarbejde mellem 

38. glæder sig over Kommissionens 
planlagte styrkelse af behovs- og 
resultatorienteringen inden for 
samhørighedspolitikken gennem en 
forudgående fastsættelse af egnede 
målangivelser og indikatorer; understreger, 
at der kun må være tale om nogle få, klart 
definerede og målbare indikatorer, som 
skal stå i direkte effektmæssig forbindelse 
til støtten og skal kunne aftales i 
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regionerne/medlemsstaterne; samarbejde mellem regionerne eller 
medlemsstaterne;

Or. el

Ændringsforslag 415
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 38 a (nyt)

38a. er af den opfattelse, at åbenhed 
omkring samhørighedspolitikken og dens 
programmeringscyklus, fordeling af 
udgifter og adgang til oplysninger for 
potentielle modtagere af støttemidler fra 
strukturfondene er nogle af de vigtigste 
forudsætninger for, at man kan opfylde 
samhørighedspolitikkens overordnede 
mål, og at åbenhed derfor bør indføres 
som et ledende princip på tværs af alle 
sektorer i programmerings- og 
beslutningsprocessen på 
samhørighedsområdet i den næste 
finansieringsperiode; understreger, at 
offentliggørelsen af listen over 
støttemodtagere bør fortsættes, navnlig 
online, idet det er effektivt instrument til 
at øge åbenheden;

Or. en

Ændringsforslag 416
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland

Forslag til beslutning
Punkt 39

39. kræver at fokusere indikatorerne på 
effektsammenhænge med europæisk 
merværdi (produktivitetsstigninger, 
forskning, transport, regional vækst, 
relevant miljøfremme); kræver, at der i 
forbindelse med fremskridtsmålingerne på 

udgår
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områder med overvejende national 
kompetence (uddannelsesstandarder, 
fattigdomsgrænser, integrationsydelser) 
afstås fra kvantitative bestemmelser for i 
højere grad at sikre projekternes model-
og innovationskarakter;

Or. fr

Ændringsforslag 417
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 39

39. kræver at fokusere indikatorerne på 
effektsammenhænge med europæisk 
merværdi (produktivitetsstigninger, 
forskning, transport, regional vækst,
relevant miljøfremme); kræver, at der i 
forbindelse med fremskridtsmålingerne på 
områder med overvejende national 
kompetence (uddannelsesstandarder, 
fattigdomsgrænser, integrationsydelser) 
afstås fra kvantitative bestemmelser for i 
højere grad at sikre projekternes model-
og innovationskarakter;

39. tilslutter sig anvendelsen af et 
begrænset antal fælles indikatorer, som er 
relateret til målsætningerne for den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, som f.eks. beskæftigelse, 
social integration, reduktion af forskelle i 
velstand, forskning, innovation, kvalitet og 
universalitet i socialydelserne af almen 
interesse, transport, regional vækst,
forbedringer med hensyn til miljøstyring 
såvel som Europa 2020-strategiens mål,
for at gøre det muligt for Kommissionen 
at foretage en omfattende og løbende 
vurdering i hele 
programmeringsperioden, mens de fleste 
indikatorer bør fastsættes på regionalt 
plan under hensyntagen til hver regions 
særlige karakter og de fastsatte 
prioriteringer; mener, at indikatorerne 
skal afspejle nødvendigheden af den 
foreslåede tilgang for regionens 
udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Forslag til beslutning
Punkt 39

39. kræver at fokusere indikatorerne på 
effektsammenhænge med europæisk 
merværdi (produktivitetsstigninger, 
forskning, transport, regional vækst, 
relevant miljøfremme); kræver, at der i 
forbindelse med fremskridtsmålingerne på 
områder med overvejende national 
kompetence (uddannelsesstandarder, 
fattigdomsgrænser, integrationsydelser) 
afstås fra kvantitative bestemmelser for i 
højere grad at sikre projekternes model-
og innovationskarakter;

39. kræver at fokusere indikatorerne på 
effektsammenhænge med europæisk 
merværdi også ved at tage hensyn til 
overvågningsprocessen for Europa 2020-
strategien; kræver, at der indføres 
kvantitative mål, der beregnes med 
forsigtighed og som et muligt bidrag til at 
opnå kvantificerbare mål, der er baseret 
på strukturfondenes finansielle bidrag, og 
en vurdering af projekternes model- og 
innovationskarakter;

Or. en

Ændringsforslag 419
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 39

39. kræver at fokusere indikatorerne på 
effektsammenhænge med europæisk 
merværdi (produktivitetsstigninger, 
forskning, transport, regional vækst, 
relevant miljøfremme); kræver, at der i 
forbindelse med fremskridtsmålingerne på 
områder med overvejende national 
kompetence (uddannelsesstandarder, 
fattigdomsgrænser, integrationsydelser) 
afstås fra kvantitative bestemmelser for i 
højere grad at sikre projekternes model-
og innovationskarakter;

39. kræver, at alle eksisterende indikatorer 
koncentreres om at nå Europa 2020-
strategiens mål; kræver, at der er den 
nødvendige grad af fleksibilitet og 
proportionalitet i forbindelse med 
fremskridtsmålingerne på områder, hvor 
ansvaret overvejende ligger hos de 
nationale eller regionale myndigheder og 
for vurderingen af projekternes potentiale
med hensyn til deres model- og 
innovationskarakter;

Or. es

Ændringsforslag 420
Franz Obermayr

Forslag til beslutning
Punkt 39
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39. kræver at fokusere indikatorerne på 
effektsammenhænge med europæisk 
merværdi (produktivitetsstigninger, 
forskning, transport, regional vækst, 
relevant miljøfremme); kræver, at der i 
forbindelse med fremskridtsmålingerne på 
områder med overvejende national 
kompetence (uddannelsesstandarder, 
fattigdomsgrænser, integrationsydelser)
afstås fra kvantitative bestemmelser for i 
højere grad at sikre projekternes model-
og innovationskarakter;

39. kræver at fokusere indikatorerne på 
effektsammenhænge med europæisk 
merværdi (produktivitetsstigninger, 
forskning, transport, regional vækst, 
relevant miljøfremme); kræver, at der ud 
over en vurdering af kvalitative mål i 
forbindelse med fremskridtsmålingerne på 
områder med overvejende national 
kompetence (uddannelsesstandarder, 
fattigdomsgrænser, integrationsydelser)
også foretages en vurdering af 
modellernes potentiale med hensyn til 
deres model- og innovationskarakter;

Or. de

Ændringsforslag 421
Sabine Verheyen

Forslag til beslutning
Punkt 39 a (nyt)

39a. kræver, at der indføres en grænse for 
perioden for støtteberettigelse for de 
regioner, som ikke kan påvise nogen 
betydelige forbedringer i deres 
økonomiske, sociale og miljømæssige 
situation efter flere 
programmeringsperioder til trods for 
maksimal støtte; 

Or. de

Ændringsforslag 422
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til beslutning
Punkt 39 a (nyt)

39a. mener, at indikatorerne for 
fastsættelse af regionale tilskud fra 
strukturfondene og Samhørighedsfonden 
skal baseres på Eurostats nyeste statistiske 
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data, for at man fuldt ud kan tage hensyn 
til krisens økonomiske og sociale følger 
for regionerne; 

Or. el

Ændringsforslag 423
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 40

40. mener, at samfinansieringen er et af 
samhørighedspolitikkens grundlæggende 
principper; kræver en kontrol af EU's 
højst tilladte andel, som i højere grad bør 
følge det regionale udviklingsniveau, den 
europæiske merværdi og typen af 
foranstaltninger og på tilsvarende vis bør 
øges eller sænkes;

40. mener, at samfinansieringen er et af 
samhørighedspolitikkens grundlæggende 
principper; kræver, at 
samfinansieringsniveauerne ikke må 
nedjusteres, og at de varieres i forhold til
det regionale udviklingsniveau;

Or. fr

Ændringsforslag 424
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 40

40. mener, at samfinansieringen er et af 
samhørighedspolitikkens grundlæggende 
principper; kræver en kontrol af EU's højst 
tilladte andel, som i højere grad bør følge 
det regionale udviklingsniveau, den 
europæiske merværdi og typen af 
foranstaltninger og på tilsvarende vis bør 
øges eller sænkes;

40. mener, at samfinansieringen er et af 
samhørighedspolitikkens grundlæggende 
principper; kræver, at EU's højst tilladte
procentandel opretholdes;

Or. en
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Ændringsforslag 425
Derek Vaughan

Forslag til beslutning
Punkt 40

40. mener, at samfinansieringen er et af 
samhørighedspolitikkens grundlæggende 
principper; kræver en kontrol af EU's højst 
tilladte andel, som i højere grad bør følge 
det regionale udviklingsniveau, den 
europæiske merværdi og typen af 
foranstaltninger og på tilsvarende vis bør 
øges eller sænkes;

40. mener, at samfinansieringen er et af 
samhørighedspolitikkens grundlæggende 
principper; modsætter sig indførelsen af
differentierede samfinansieringsniveauer, 
idet dette kunne have uforudsigelige 
følger og kunne i sidste ende medføre, at 
nogle regioner, navnlig 
konkurrencedygtige regioner ikke får 
adgang til EU's midler, idet de 
begrænsede nationale budgetter vil 
forhindre et øget niveau for den nationale 
samfinansiering;

Or. en

Ændringsforslag 426
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 40

40. mener, at samfinansieringen er et af 
samhørighedspolitikkens grundlæggende 
principper; kræver en kontrol af EU's højst 
tilladte andel, som i højere grad bør følge 
det regionale udviklingsniveau, den 
europæiske merværdi og typen af 
foranstaltninger og på tilsvarende vis bør 
øges eller sænkes;

40. mener, at samfinansieringen er et af 
samhørighedspolitikkens grundlæggende 
principper; kræver en kontrol af EU's højst 
tilladte andel, som i højere grad bør følge 
det regionale udviklingsniveau og på 
tilsvarende vis bør øges eller sænkes;

Or. en

Ændringsforslag 427
Lambert van Nistelrooij

Forslag til beslutning
Punkt 40
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40. mener, at samfinansieringen er et af 
samhørighedspolitikkens grundlæggende 
principper; kræver en kontrol af EU's højst 
tilladte andel, som i højere grad bør følge 
det regionale udviklingsniveau, den 
europæiske merværdi og typen af 
foranstaltninger og på tilsvarende vis bør 
øges eller sænkes;

40. mener, at offentlig og privat 
samfinansiering er et af 
samhørighedspolitikkens grundlæggende 
principper; kræver en kontrol af EU's højst 
tilladte andel, som i højere grad bør følge 
det regionale udviklingsniveau, den 
europæiske merværdi og typen af 
foranstaltninger og på tilsvarende vis bør 
øges eller sænkes;

Or. en

Ændringsforslag 428
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Forslag til beslutning
Punkt 40

40. mener, at samfinansieringen er et af 
samhørighedspolitikkens grundlæggende 
principper; kræver en kontrol af EU's højst 
tilladte andel, som i højere grad bør følge 
det regionale udviklingsniveau, den 
europæiske merværdi og typen af 
foranstaltninger og på tilsvarende vis bør 
øges eller sænkes;

40. mener, at samfinansieringen er et af 
samhørighedspolitikkens grundlæggende 
principper; kræver en kontrol af EU's højst 
tilladte andel, som i højere grad bør følge 
det regionale udviklingsniveau, den 
europæiske merværdi og typen af 
foranstaltninger og på en differentieret 
måde bør øges eller sænkes;

Or. en

Ændringsforslag 429
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Petru Constantin Luhan

Forslag til beslutning
Punkt 40 a (nyt)

40a. opfordrer medlemsstaterne og 
regionerne til at være forudseende, når de 
planlægger samfinansieringsbevillinger 
og styrke dem ved hjælp af 
finansieringsteknikker;

Or. de
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Ændringsforslag 430
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 41

41. mener, at det er nødvendigt at 
begrænse den maksimale støtte til 75 %, 
da det ellers i mindre grad er 
projektnødvendigheden end det finansielle 
perspektiv (pengegave), der står i fokus 
for ansøgningen; kræver at lette den 
private samfinansiering og de 
markedsorienterede kreditoptioner for de 
regionale andele;

41. kræver, at den nuværende maksimale 
støtte bevares;

Or. en

Ændringsforslag 431
Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til beslutning
Punkt 41

41. mener, at det er nødvendigt at 
begrænse den maksimale støtte til 75 %, 
da det ellers i mindre grad er 
projektnødvendigheden end det finansielle 
perspektiv (pengegave), der står i fokus 
for ansøgningen; kræver at lette den 
private samfinansiering og de
markedsorienterede kreditoptioner for de 
regionale andele;

41. kræver, at det gøres lettere for 
regioner at anvende privat
samfinansiering og markedsorienterede 
kreditoptioner for at dække deres andel af 
projektfinansieringen;

Or. en

Ændringsforslag 432
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, María Irigoyen Pérez, Victor Boştinaru, 
Derek Vaughan
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Forslag til beslutning
Punkt 41

41. mener, at det er nødvendigt at 
begrænse den maksimale støtte til 75 %, 
da det ellers i mindre grad er 
projektnødvendigheden end det finansielle 
perspektiv (pengegave), der står i fokus 
for ansøgningen; kræver at lette den 
private samfinansiering og de 
markedsorienterede kreditoptioner for de 
regionale andele;

41. opfordrer Kommissionen til at 
undersøge og fastsætte den maksimale 
støtte på grundlag af en grundig 
undersøgelse af udviklingssituationen og 
de særlige behov i regionerne i 
forbindelse med hvert mål for at sikre, at 
ansøgningerne svarer til de reelle behov i 
hver region og har til formål at opnå 
bæredygtige resultater på langt sigt;
kræver, at det gøres lettere for regioner at 
anvende privat samfinansiering og 
markedsorienterede kreditoptioner for at 
dække deres andel af 
projektfinansieringen;

Or. en

Ændringsforslag 433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 41

41. mener, at det er nødvendigt at 
begrænse den maksimale støtte til 75 %, 
da det ellers i mindre grad er 
projektnødvendigheden end det finansielle 
perspektiv (pengegave), der står i fokus 
for ansøgningen; kræver at lette den 
private samfinansiering og de
markedsorienterede kreditoptioner for de 
regionale andele;

41. kræver, at det gøres lettere for 
regioner at anvende privat
samfinansiering og markedsorienterede 
kreditoptioner for at dække deres andel af 
projektfinansieringen;

Or. es

Ændringsforslag 434
Oldřich Vlasák

Forslag til beslutning
Punkt 41
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41. mener, at det er nødvendigt at 
begrænse den maksimale støtte til 75 %, 
da det ellers i mindre grad er 
projektnødvendigheden end det finansielle 
perspektiv (pengegave), der står i fokus 
for ansøgningen; kræver at lette den 
private samfinansiering og de
markedsorienterede kreditoptioner for de 
regionale andele;

41. kræver, at det gøres lettere for 
regioner at anvende privat
samfinansiering og markedsorienterede 
kreditoptioner for at dække deres andel af 
projektfinansieringen;

Or. cs

Ændringsforslag 435
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Forslag til beslutning
Punkt 41

41. mener, at det er nødvendigt at begrænse 
den maksimale støtte til 75 %, da det ellers 
i mindre grad er projektnødvendigheden 
end det finansielle perspektiv (pengegave), 
der står i fokus for ansøgningen; kræver 
at lette den private samfinansiering og de 
markedsorienterede kreditoptioner for de 
regionale andele;

41. støtter Kommissionens forslag om at 
reducere samfinansieringsniveauet; 
mener, at det er nødvendigt at begrænse 
den maksimale støtte til 75 %, idet det
bidrager til projekternes grundige 
undersøgelse og bedre resultater; mener, 
at det er hensigtsmæssigt at åbne op for 
forskellige muligheder for 
samfinansiering;

Or. en

Ændringsforslag 436
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 41

41. mener, at det er nødvendigt at begrænse 
den maksimale støtte til 75 %, da det ellers 
i mindre grad er projektnødvendigheden 
end det finansielle perspektiv (pengegave), 
der står i fokus for ansøgningen; kræver at
lette den private samfinansiering og de
markedsorienterede kreditoptioner for de 

41. mener, at det er nødvendigt at begrænse 
den maksimale støtte til 85 %, da det ellers 
i mindre grad er projektnødvendigheden 
end det finansielle perspektiv (pengegave), 
der står i fokus for ansøgningen; kræver, at
det gøres lettere for regioner at anvende 
privat samfinansiering og 
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regionale andele; markedsorienterede kreditoptioner for at 
dække deres andel af 
projektfinansieringen;

Or. en

Ændringsforslag 437
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Forslag til beslutning
Punkt 41

41. mener, at det er nødvendigt at begrænse 
den maksimale støtte til 75 %, da det ellers 
i mindre grad er projektnødvendigheden 
end det finansielle perspektiv (pengegave), 
der står i fokus for ansøgningen; kræver at
lette den private samfinansiering og de
markedsorienterede kreditoptioner for de 
regionale andele;

41. mener, at det er nødvendigt at begrænse 
den maksimale støtte til 85 %, da det ellers 
i mindre grad er projektnødvendigheden 
end det finansielle perspektiv (pengegave), 
der står i fokus for ansøgningen; kræver, at
det gøres lettere for regioner at anvende 
privat samfinansiering og 
markedsorienterede kreditoptioner for at 
dække deres andel af 
projektfinansieringen;

Or. en

Ændringsforslag 438
Sabine Verheyen

Forslag til beslutning
Punkt 41

41. mener, at det er nødvendigt at begrænse 
den maksimale støtte til 75 %, da det ellers 
i mindre grad er projektnødvendigheden 
end det finansielle perspektiv (pengegave), 
der står i fokus for ansøgningen; kræver at
lette den private samfinansiering og de
markedsorienterede kreditoptioner for de 
regionale andele;

41. mener, at det er nødvendigt at begrænse 
den maksimale støtte til 70 %, da det ellers 
i mindre grad er projektnødvendigheden 
end det finansielle perspektiv (pengegave), 
der står i fokus for ansøgningen; kræver, at
det gøres lettere for regioner at anvende 
privat samfinansiering og 
markedsorienterede kreditoptioner for at 
dække deres andel af 
projektfinansieringen;

Or. de
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Ændringsforslag 439
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 41

41. mener, at det er nødvendigt at begrænse 
den maksimale støtte til 75 %, da det ellers 
i mindre grad er projektnødvendigheden 
end det finansielle perspektiv (pengegave), 
der står i fokus for ansøgningen; kræver at 
lette den private samfinansiering og de
markedsorienterede kreditoptioner for de 
regionale andele;

41. mener, at det er nødvendigt generelt at 
begrænse den maksimale støtte til 75 %, da 
det ellers i mindre grad er 
projektnødvendigheden end det finansielle 
perspektiv (pengegave), der står i fokus for 
ansøgningen; accepterer, at det gøres 
lettere for regioner at anvende privat 
samfinansiering og markedsorienterede 
kreditoptioner for at dække deres andel af 
projektfinansieringen;

Or. fr

Ændringsforslag 440
Sophie Auconie

Forslag til beslutning
Punkt 41

41. mener, at det er nødvendigt at begrænse 
den maksimale støtte til 75 %, da det ellers 
i mindre grad er projektnødvendigheden 
end det finansielle perspektiv (pengegave), 
der står i fokus for ansøgningen; kræver at 
lette den private samfinansiering og de 
markedsorienterede kreditoptioner for de 
regionale andele;

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 41 a (nyt)
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41a. støtter Kommissionens forslag til at 
oprette en resultatreserve, der skal 
anvendes til at nå særlige resultater for 
fastsatte prioriteringer i udviklings- og 
investeringsaftalerne, der er beregnet som 
et muligt bidrag for at nå kvantificerbare 
resultater, der er relateret til EU-mål; 
henstiller til Kommissionen, at den efter 
midtvejsrevisionen evaluerer og tildeler 
midlerne til de regioner, som på 
tilfredsstillende vis har nået de mål, der er 
fastsat i de operationelle programmer, 
eller overgået de prioriteringer, der er 
fastsat i de operationelle programmer; 
understreger, at der i udviklings- og 
investeringsaftalen skal være en 
korrektionsmekanisme i tilfælde af en 
uforudset krise, som kan udgøre en 
hindring for at nå målene;

Or. en

Ændringsforslag 442
László Surján

Forslag til beslutning
Punkt 41 a (nyt)

41b. kræver opmærksomhed omkring og 
yderligere støtte til de enheder, der er 
ramt af dyb fattigdom og ofte præget af 
spændt sameksistens mellem flertals- og 
mindretalskulturer på subregionale 
niveauer; mener, at disse subregionale 
enheder let kan forblive i dybe 
fattigdomslommer og være stillet over for 
endnu kraftigere opdeling også i regioner, 
der ikke nødvendigvis ligger under de 
statistiske gennemsnit; bemærker, at der 
bør gøres en koncentreret indsats for at 
udvikle disse enheder (f.eks. ved hjælp af 
lavere niveauer for krævede egne 
ressourcer til vækst- og 
jobskabelsesprojekter, der særlig er rettet 
mod disse enheder, gennem teknisk 
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bistand, der fremmer samlingen af lokale 
menneskelige ressourcer, tilskyndelse til 
statsstøtte med hensyn til deling af 
projektudgifter, øremærkede midler fra 
ESF til at håndtere de særlige problemer 
med masse- og langtidsarbejdsløshed og 
ufaglærte arbejdstagere ved at udvikle en 
kvalificeret arbejdsstyrke, der svarer til 
arbejdsmarkedets behov, og være særdeles 
opmærksom på horisontale prioriteringer 
som f.eks. social integration af ugunstigt 
stillede grupper, der ikke kun lider under 
social og økonomisk udstødelse, men også 
ghettodannelse);

Or. en

Ændringsforslag 443
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 42

42. kræver, at der i forbindelse med den 
direkte virksomhedsstøtte tages hensyn til 
det faktum, at samhørighedspolitikken i 
højere grad finansierer følgevirkninger 
end virker placeringsstyrende hos store 
virksomheder, og kræver derfor, at 
virksomhedsstøtten fokuseres på 
investeringer i forskning og udvikling hhv.
i højere grad at tilbyde denne indirekte via 
infrastrukturstøtte; kræver derudover en 
klar fastlæggelse i forbindelse med de 
almene strukturforordninger, som
udelukker EU-støtte til udflytninger inden 
for EU, samt en betydelig nedsættelse af 
afprøvningsgrænsen for kontrol af 
sådanne investeringer;

42. kræver, at der i forbindelse med den 
direkte virksomhedsstøtte både i 
forbindelse med store virksomheder og 
SMV'er tages hensyn til det faktum, at det 
er nødvendigt at fokusere på investeringer 
i forskning og udvikling eller i højere grad 
at tilbyde denne indirekte via 
infrastrukturstøtte; kræver derudover klare 
bestemmelser i den generelle 
strukturforordning, som undersøger det 
hensigtsmæssige i EU-støtte til 
udflytninger inden for EU;

Or. es

Ændringsforslag 444
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat
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Forslag til beslutning
Punkt 42

42. kræver, at der i forbindelse med den 
direkte virksomhedsstøtte tages hensyn til 
det faktum, at samhørighedspolitikken i 
højere grad finansierer følgevirkninger 
end virker placeringsstyrende hos store 
virksomheder, og kræver derfor, at
virksomhedsstøtten fokuseres på 
investeringer i forskning og udvikling hhv.
i højere grad at tilbyde denne indirekte via 
infrastrukturstøtte; kræver derudover en 
klar fastlæggelse i forbindelse med de 
almene strukturforordninger, som 
udelukker EU-støtte til udflytninger inden 
for EU, samt en betydelig nedsættelse af 
afprøvningsgrænsen for kontrol af 
sådanne investeringer;

42. kræver, at der i forbindelse med den 
direkte virksomhedsstøtte tages hensyn til 
det faktum, at samhørighedspolitikken
fremmer regionaludvikling og
jobskabelse; kræver derfor, at 
virksomhedsstøtten på den ene side
fokuseres på investeringer i forskning og 
udvikling eller i højere grad at tilbyde 
denne indirekte via infrastrukturstøtte, idet 
disse midler direkte bidrager til at skabe 
arbejdspladser i virksomhederne, som
modtager støtten, og på den anden side at 
der udarbejdes klare bestemmelser i den 
generelle strukturforordning, som
udelukker EU-støtte til udflytninger inden 
for EU, og at midlerne gøres betinget af, 
at virksomhederne ikke foretager 
udflytninger eller indfører 
afskedigelsesplaner, og at de opfylder 
krævende miljøstandarder, og at det i 
benægtende fald vil blive krævet, at de 
betaler de modtagne midler tilbage;

Or. fr

Ændringsforslag 445
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 42

42. kræver, at der i forbindelse med den 
direkte virksomhedsstøtte tages hensyn til 
det faktum, at samhørighedspolitikken i 
højere grad finansierer følgevirkninger end 
virker placeringsstyrende hos store 
virksomheder, og kræver derfor, at 
virksomhedsstøtten fokuseres på 
investeringer i forskning og udvikling hhv.
i højere grad at tilbyde denne indirekte via 
infrastrukturstøtte; kræver derudover en 
klar fastlæggelse i forbindelse med de 
almene strukturforordninger, som 

42. kræver, at der i forbindelse med den 
direkte virksomhedsstøtte tages hensyn til 
det faktum, at samhørighedspolitikken i 
højere grad finansierer følgevirkninger end 
virker placeringsstyrende hos store 
virksomheder, og kræver derfor, at 
virksomhedsstøtten fokuseres på 
investeringer i forskning og udvikling eller 
i højere grad at tilbyde denne indirekte via 
infrastrukturstøtte;



AM\865326DA.doc 85/149 PE462.689v01-00

DA

udelukker EU-støtte til udflytninger inden 
for EU, samt en betydelig nedsættelse af 
afprøvningsgrænsen for kontrol af 
sådanne investeringer;

Or. fr

Ændringsforslag 446
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Forslag til beslutning
Punkt 42

42. kræver, at der i forbindelse med den 
direkte virksomhedsstøtte tages hensyn til 
det faktum, at samhørighedspolitikken i 
højere grad finansierer følgevirkninger end 
virker placeringsstyrende hos store 
virksomheder, og kræver derfor, at 
virksomhedsstøtten fokuseres på 
investeringer i forskning og udvikling hhv.
i højere grad at tilbyde denne indirekte via 
infrastrukturstøtte; kræver derudover en 
klar fastlæggelse i forbindelse med de 
almene strukturforordninger, som 
udelukker EU-støtte til udflytninger inden 
for EU, samt en betydelig nedsættelse af 
afprøvningsgrænsen for kontrol af 
sådanne investeringer;

42. kræver, at der i forbindelse med den 
direkte virksomhedsstøtte tages hensyn til
det faktum, at samhørighedspolitikken i 
højere grad finansierer følgevirkninger end 
virker placeringsstyrende hos store 
virksomheder, og kræver derfor, at 
virksomhedsstøtten fokuseres på 
investeringer i forskning og udvikling eller
i højere grad at tilbyde denne indirekte via 
infrastrukturstøtte; kræver derudover klare 
bestemmelser i den generelle 
strukturforordning, som udelukker EU-
støtte til udflytninger inden for EU;

Or. fr

Ændringsforslag 447
Sophie Auconie

Forslag til beslutning
Punkt 42

42. kræver, at der i forbindelse med den 
direkte virksomhedsstøtte tages hensyn til 
det faktum, at samhørighedspolitikken i 
højere grad finansierer følgevirkninger end 
virker placeringsstyrende hos store 
virksomheder, og kræver derfor, at 

42. kræver, at der i forbindelse med den 
direkte virksomhedsstøtte tages hensyn til 
det faktum, at samhørighedspolitikken i 
højere grad finansierer følgevirkninger end 
virker placeringsstyrende hos store 
virksomheder, og kræver derfor, at 
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virksomhedsstøtten fokuseres på 
investeringer i forskning og udvikling hhv.
i højere grad at tilbyde denne indirekte via 
infrastrukturstøtte; kræver derudover en 
klar fastlæggelse i forbindelse med de 
almene strukturforordninger, som 
udelukker EU-støtte til udflytninger inden 
for EU, samt en betydelig nedsættelse af 
afprøvningsgrænsen for kontrol af sådanne 
investeringer;

virksomhedsstøtten fokuseres på 
investeringer i forskning og udvikling eller
i højere grad at tilbyde denne indirekte via 
infrastrukturstøtte; kræver derudover klare 
bestemmelser i den generelle 
strukturforordning, som udelukker 
tildeling af EU-midler til udflytninger 
inden for EU, samt en væsentlig
nedsættelse af afprøvningsgrænsen for 
kontrol af sådanne investeringer;

Or. fr

Ændringsforslag 448
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 42

42. kræver, at der i forbindelse med den 
direkte virksomhedsstøtte tages hensyn til 
det faktum, at samhørighedspolitikken i 
højere grad finansierer følgevirkninger end 
virker placeringsstyrende hos store 
virksomheder, og kræver derfor, at 
virksomhedsstøtten fokuseres på 
investeringer i forskning og udvikling hhv.
i højere grad at tilbyde denne indirekte via 
infrastrukturstøtte; kræver derudover en 
klar fastlæggelse i forbindelse med de 
almene strukturforordninger, som 
udelukker EU-støtte til udflytninger inden 
for EU, samt en betydelig nedsættelse af 
afprøvningsgrænsen for kontrol af sådanne 
investeringer;

42. kræver, at der i forbindelse med den 
direkte virksomhedsstøtte tages hensyn til 
det faktum, at samhørighedspolitikken i 
højere grad finansierer følgevirkninger end 
virker placeringsstyrende hos store 
virksomheder, og kræver derfor, at 
virksomhedsstøtten fokuseres på 
investeringer i forskning og udvikling eller
i højere grad at tilbyde denne indirekte via 
infrastrukturstøtte; kræver derudover klare 
bestemmelser i den generelle 
strukturforordning, som udelukker EU-
støtte til udflytninger inden for EU, og 
også en fastsættelse af 
foranstaltningernes varighed til 10 år, 
samt en betydelig nedsættelse af 
afprøvningsgrænsen for kontrol af sådanne 
investeringer, herunder udelukkelse af 
store virksomheder fra direkte støtte;

Or. en

Ændringsforslag 449
Hermann Winkler, Joachim Zeller
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Forslag til beslutning
Punkt 42

42. kræver, at der i forbindelse med den 
direkte virksomhedsstøtte tages hensyn til 
det faktum, at samhørighedspolitikken i 
højere grad finansierer følgevirkninger end 
virker placeringsstyrende hos store 
virksomheder, og kræver derfor, at 
virksomhedsstøtten fokuseres på 
investeringer i forskning og udvikling hhv.
i højere grad at tilbyde denne indirekte via 
infrastrukturstøtte; kræver derudover en 
klar fastlæggelse i forbindelse med de 
almene strukturforordninger, som 
udelukker EU-støtte til udflytninger inden 
for EU, samt en betydelig nedsættelse af 
afprøvningsgrænsen for kontrol af sådanne 
investeringer;

42. kræver, at der i forbindelse med den 
direkte virksomhedsstøtte tages hensyn til 
det faktum, at samhørighedspolitikken i 
højere grad finansierer følgevirkninger end 
virker placeringsstyrende hos store 
virksomheder, og kræver derfor, at støtten 
til store virksomheder fokuseres på 
investeringer i forskning og udvikling eller
i højere grad at tilbyde denne indirekte via 
infrastrukturstøtte; kræver derudover klare 
bestemmelser i den generelle 
strukturforordning, som udelukker EU-
støtte til udflytninger inden for EU, samt 
en betydelig nedsættelse af 
afprøvningsgrænsen for kontrol af sådanne 
investeringer;

Or. de

Ændringsforslag 450
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 42

42. kræver, at der i forbindelse med den 
direkte virksomhedsstøtte tages hensyn til 
det faktum, at samhørighedspolitikken i 
højere grad finansierer følgevirkninger end 
virker placeringsstyrende hos store 
virksomheder, og kræver derfor, at 
virksomhedsstøtten fokuseres på 
investeringer i forskning og udvikling hhv.
i højere grad at tilbyde denne indirekte via 
infrastrukturstøtte; kræver derudover en 
klar fastlæggelse i forbindelse med de 
almene strukturforordninger, som 
udelukker EU-støtte til udflytninger inden 
for EU, samt en betydelig nedsættelse af 
afprøvningsgrænsen for kontrol af sådanne 
investeringer;

42. kræver, at der i forbindelse med den 
direkte virksomhedsstøtte tages hensyn til 
det faktum, at samhørighedspolitikken i 
højere grad finansierer følgevirkninger end 
virker placeringsstyrende hos store 
virksomheder, og kræver derfor, at støtten 
til private virksomheder fokuseres på 
investeringer i forskning og udvikling eller
i højere grad at tilbyde denne indirekte via 
infrastrukturstøtte; kræver derudover klare 
bestemmelser i den generelle 
strukturforordning, som udelukker EU-
støtte til udflytninger inden for EU, samt 
en betydelig nedsættelse af 
afprøvningsgrænsen for kontrol af sådanne 
investeringer;

Or. en
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Ændringsforslag 451
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 43

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og
mobiliseringspotentiale, støtter generelt en 
stærkere lånefinansiering og kræver 
udvidelsen af revolverende 
finansieringsinstrumenter til flere 
støtteområder (bl.a. forskning, 
infrastruktur); kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden;
mener, at ansvaret for anvendelsen af 
midlerne på nationalt niveau hhv. 
projektniveau senest skal overdrages efter 
en støtteperiode;

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og
mobiliseringspotentiale, støtter principielt 
en øget finansiering ved at udvide
revolverende finansieringsinstrumenter til 
flere støtteområder; kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden;

Or. es

Ændringsforslag 452
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 43

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, støtter generelt en 
stærkere lånefinansiering og kræver 
udvidelsen af revolverende 
finansieringsinstrumenter til flere 
støtteområder (bl.a. forskning, 
infrastruktur); kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden;
mener, at ansvaret for anvendelsen af 
midlerne på nationalt niveau hhv. 
projektniveau senest skal overdrages efter 

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, støtter generelt en 
stærkere lånefinansiering og kræver 
udvidelsen af revolverende 
finansieringsinstrumenter til flere 
støtteområder (bl.a. forskning, 
infrastruktur); kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden;
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en støtteperiode;

Or. en

Ændringsforslag 453
Erminia Mazzoni

Forslag til beslutning
Punkt 43

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, støtter generelt 
en stærkere lånefinansiering og kræver 
udvidelsen af revolverende 
finansieringsinstrumenter til flere 
støtteområder (bl.a. forskning, 
infrastruktur); kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden;
mener, at ansvaret for anvendelsen af 
midlerne på nationalt niveau hhv. 
projektniveau senest skal overdrages efter 
en støtteperiode;

43. kræver, at der anvendes nye 
finansieringsinstrumenter of principielt 
øget lånefinansiering, og at anvendelsen 
af revolverende finansieringsinstrumenter
udvides til flere støtteområder (bl.a. 
forskning, infrastruktur); kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden;
mener, at ansvaret for anvendelsen af 
midlerne på nationalt niveau hhv. 
projektniveau senest skal overdrages efter 
en støtteperiode;

Or. it

Ændringsforslag 454
Czesław Adam Siekierski

Forslag til beslutning
Punkt 43

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, støtter generelt en 
stærkere lånefinansiering og kræver 
udvidelsen af revolverende 
finansieringsinstrumenter til flere 
støtteområder (bl.a. forskning, 
infrastruktur); kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, støtter generelt en 
stærkere lånefinansiering og kræver 
udvidelsen af revolverende 
finansieringsinstrumenter til flere 
støtteområder (bl.a. forskning, 
infrastruktur); henstiller i denne 
sammenhæng til oprettelse af et EU-
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retssikkerhed set over hele støtteperioden; 
mener, at ansvaret for anvendelsen af 
midlerne på nationalt niveau hhv. 
projektniveau senest skal overdrages efter 
en støtteperiode;

register, hvoraf det fremgår, hvilke 
projekter har modtaget lån, og hvilke der 
har modtaget støtte; mener, at ansvaret for 
anvendelsen af midlerne på nationalt 
niveau hhv. projektniveau senest skal 
overdrages efter en støtteperiode;

Or. pl

Ændringsforslag 455
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 43

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, støtter generelt en 
stærkere lånefinansiering og kræver 
udvidelsen af revolverende 
finansieringsinstrumenter til flere 
støtteområder (bl.a. forskning, 
infrastruktur); kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden; 
mener, at ansvaret for anvendelsen af 
midlerne på nationalt niveau hhv. 
projektniveau senest skal overdrages efter 
en støtteperiode;

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, støtter generelt en 
stærkere lånefinansiering og kræver 
udvidelsen af revolverende 
finansieringsinstrumenter til de
støtteberettigede områder, som har vist sig 
at være hensigtsmæssige; kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden; 
mener, at ansvaret for anvendelsen af 
midlerne på nationalt niveau hhv. 
projektniveau senest skal overdrages efter 
en støtteperiode;

Or. en

Ændringsforslag 456
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 43

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, støtter generelt en 
stærkere lånefinansiering og kræver 
udvidelsen af revolverende 

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, støtter generelt en 
stærkere lånefinansiering og kræver 
udvidelsen af revolverende 



AM\865326DA.doc 91/149 PE462.689v01-00

DA

finansieringsinstrumenter til flere 
støtteområder (bl.a. forskning, 
infrastruktur); kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden; 
mener, at ansvaret for anvendelsen af 
midlerne på nationalt niveau hhv. 
projektniveau senest skal overdrages efter 
en støtteperiode;

finansieringsinstrumenter til flere 
støtteområder; kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden; 
mener, at ansvaret for anvendelsen af 
midlerne på nationalt niveau hhv. 
projektniveau senest skal overdrages efter 
en støtteperiode;

Or. en

Ændringsforslag 457
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 43

43. anerkender de nye
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, støtter generelt en 
stærkere lånefinansiering og kræver 
udvidelsen af revolverende 
finansieringsinstrumenter til flere 
støtteområder (bl.a. forskning, 
infrastruktur); kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden; 
mener, at ansvaret for anvendelsen af 
midlerne på nationalt niveau hhv. 
projektniveau senest skal overdrages efter 
en støtteperiode;

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, støtter generelt en 
stærkere lånefinansiering og kræver 
udvidelsen af revolverende 
finansieringsinstrumenter til flere 
støtteområder (bl.a. forskning, 
infrastruktur); kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden; 
understreger, at indførelsen af innovative 
finansielle instrumenter under ingen 
omstændigheder må betragtes som et 
alternativ til de udgifter til 
samhørighedspolitikken, som afholdes 
over EU-budgettet; mener, at ansvaret for 
anvendelsen af midlerne på nationalt 
niveau hhv. projektniveau senest skal 
overdrages efter en støtteperiode;

Or. fr

Ændringsforslag 458
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez
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Forslag til beslutning
Punkt 43

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, støtter generelt en 
stærkere lånefinansiering og kræver 
udvidelsen af revolverende 
finansieringsinstrumenter til flere 
støtteområder (bl.a. forskning, 
infrastruktur); kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden; 
mener, at ansvaret for anvendelsen af 
midlerne på nationalt niveau hhv. 
projektniveau senest skal overdrages efter 
en støtteperiode;

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, med forbehold af 
administrative forenklinger og 
tilvejebringelse af retssikkerhed for så vidt 
angår disses oprettelse og ophør, støtter 
generelt en stærkere lånefinansiering og 
kræver udvidelsen af revolverende 
finansieringsinstrumenter til flere 
støtteområder (bl.a. forskning, 
infrastruktur); kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden; 
mener, at ansvaret for anvendelsen af 
midlerne på nationalt niveau hhv. 
projektniveau senest skal overdrages efter 
en støtteperiode;

Or. es

Ændringsforslag 459
Seán Kelly

Forslag til beslutning
Punkt 43

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, støtter generelt en 
stærkere lånefinansiering og kræver 
udvidelsen af revolverende 
finansieringsinstrumenter til flere 
støtteområder (bl.a. forskning, 
infrastruktur); kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden; 
mener, at ansvaret for anvendelsen af 
midlerne på nationalt niveau hhv. 
projektniveau senest skal overdrages efter 
en støtteperiode;

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, støtter generelt en 
stærkere lånefinansiering og kræver 
udvidelsen af revolverende 
finansieringsinstrumenter til flere 
støtteområder (bl.a. forskning, 
infrastruktur); kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden; 
opfordrer til at sørge for, at 
instrumenterne er fleksible med henblik 
på at sikre deres levedygtighed og 
gennemførlighed i alle regioner og byer;
mener, at ansvaret for anvendelsen af 
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midlerne på nationalt niveau hhv. 
projektniveau senest skal overdrages efter 
en støtteperiode;

Or. en

Ændringsforslag 460
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Forslag til beslutning
Punkt 43

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, støtter generelt en 
stærkere lånefinansiering og kræver 
udvidelsen af revolverende 
finansieringsinstrumenter til flere 
støtteområder (bl.a. forskning, 
infrastruktur); kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden; 
mener, at ansvaret for anvendelsen af 
midlerne på nationalt niveau hhv. 
projektniveau senest skal overdrages efter 
en støtteperiode;

43. anerkender de nye 
finansieringsinstrumenters 
løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, støtter generelt en 
stærkere lånefinansiering og kræver 
udvidelsen af revolverende 
finansieringsinstrumenter til flere 
støtteområder (bl.a. forskning, 
infrastruktur); kræver i denne 
sammenhæng forenklinger og en større 
retssikkerhed set over hele støtteperioden; 
mener, at ansvaret for anvendelsen af 
midlerne på nationalt niveau hhv. 
projektniveau senest skal overdrages efter 
en støtteperiode; påpeger, at det ikke var 
alle medlemsstater der vedtog en decentral 
tilgang i den nuværende periode for så 
vidt angår finansielle instrumenter, såsom 
JESSICA;  understreger behovet for, at 
byerne har direkte adgang;

Or. en

Ændringsforslag 461
Erminia Mazzoni

Forslag til beslutning
Punkt 44

44. understreger, at tilskudsstøtten altid 
skal forblive valgfri, og at det skal være op 
til aktørerne på stedet at anvende det 

44. understreger, at tilskudsstøtten altid 
skal forblive valgfri, og at aktørerne på 
stedet skal anvende det bedst egnede 
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egnede finansieringsmix i henhold til de 
regionale krav;

finansieringsmix i forhold til de regionale 
behov og ligeledes fremme anvendelsen af 
skattemæssige incitamenter;

Or. it

Ændringsforslag 462
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 44

44. understreger, at tilskudsstøtten altid 
skal forblive valgfri, og at det skal være op 
til aktørerne på stedet at anvende det 
egnede finansieringsmix i henhold til de 
regionale krav;

44. understreger, at tilskudsstøtten altid 
skal forblive valgfri, og at det skal være op 
til aktørerne på stedet at anvende det 
egnede finansieringsmix i henhold til de 
regionale krav; opfordrer til en præcision 
af, hvad tilskudsstøtten omfatter, og hvad 
låne- eller krydsfinansieringsordningerne 
omfatter;

Or. fr

Ændringsforslag 463
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Forslag til beslutning
Punkt 44

44. understreger, at tilskudsstøtten altid 
skal forblive valgfri, og at det skal være op 
til aktørerne på stedet at anvende det 
egnede finansieringsmix i henhold til de 
regionale krav;

44. understreger, at tilskudsstøtten altid 
skal forblive valgfri, og at det skal være op 
til aktørerne på stedet at anvende det 
egnede finansieringsmix i henhold til de 
regionale krav; mener, at tilskudsstøtte 
fortsat bør udgøre den største del i de 
regioner, som halter bagefter;

Or. en

Ændringsforslag 464
Patrice Tirolien
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Forslag til beslutning
Punkt 45

45. mener, at EIB skal indtage en stærkere 
rolle i forbindelse med finansieringen af 
TEN-infrastrukturerne; kræver flere 
initiativer til uafhængige public-private-
partnership-løsninger; anser hovedsageligt
Europa-Parlamentet som havende et vigtigt 
ansvar for den pågældende
gennemsigtighed samt for beslutnings- og 
kontrolopgaver;

45. påpeger, at EIB skal indtage en 
stærkere rolle i forbindelse med 
finansieringen af TEN-infrastrukturerne; 
kræver flere initiativer til uafhængige 
public-private-partnership-løsninger; 
mener, at Europa-Parlamentets tilsyn med 
EIB bør styrkes med henblik på at sikre 
større gennemsigtighed i beslutnings- og 
tilsynsprocessen vedrørende de politikker, 
som banken hjælper med at finansiere;

Or. fr

Ændringsforslag 465
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 45

45. mener, at EIB skal indtage en stærkere 
rolle i forbindelse med finansieringen af 
TEN-infrastrukturerne; kræver flere 
initiativer til uafhængige public-private-
partnership-løsninger; anser 
hovedsageligt Europa-Parlamentet som 
havende et vigtigt ansvar for den 
pågældende gennemsigtighed samt for 
beslutnings- og kontrolopgaver;

45. mener, at EIB skal indtage en stærkere 
rolle i forbindelse med finansieringen af 
miljøvenlige og bæredygtige europæiske 
transportsystemer; kræver større 
forsigtighed i forbindelse med "value-for-
money"-beregningen for den offentlige 
sektor i offentlig-private partnerskaber og 
med henblik på at sikre demokratisk 
kontrol; er af den principielle holdning, at
Europa-Parlamentet i denne henseende 
bærer et betydeligt ansvar for den 
pågældende gennemsigtighed, herunder 
gennemsigtighed i forbindelse med 
offentlige budgetbyrder, samt for 
beslutnings- og kontrolopgaver;

Or. en

Ændringsforslag 466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Forslag til beslutning
Punkt 45

45. mener, at EIB skal indtage en stærkere 
rolle i forbindelse med finansieringen af 
TEN-infrastrukturerne; kræver flere 
initiativer til uafhængige public-private-
partnership-løsninger; anser hovedsageligt 
Europa-Parlamentet som havende et vigtigt 
ansvar for den pågældende 
gennemsigtighed samt for beslutnings- og 
kontrolopgaver;

45. mener, at EIB skal indtage en stærkere 
rolle i forbindelse med 
infrastrukturfinansieringen; kræver flere 
initiativer til uafhængige public-private-
partnership-løsninger; anser hovedsageligt 
Europa-Parlamentet som havende et vigtigt 
ansvar for den pågældende 
gennemsigtighed samt for beslutnings- og 
kontrolopgaver;

Or. es

Ændringsforslag 467
Luís Paulo Alves

Forslag til beslutning
Punkt 45 a (nyt)

45a. mener, at der i forbindelse med 
samhørighedspolitikken bør tages hensyn 
til behovet for fleksibilitet i forhold til 
randområderne, og at anvendelsen af 
samhørighedspolitiske instrumenter bør 
tilpasses disse områders skrøbelige 
økonomier under behørig hensyntagen til 
betydningen af de små og mellemstore 
virksomheder i randområderne og deres 
behov for at være konkurrencedygtige og 
have lige muligheder, således at 
økonomierne kan udgøre en del af EU's 
indre marked;

Or. pt

Ændringsforslag 468
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Forslag til beslutning
Punkt 46

46. anser globaltilskuddene på niveauet 46. anser globaltilskuddene på niveauet 
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under regionerne som et egnet instrument 
til selvvalgte innovationsstrategier i 
henhold til de europæiske strukturpolitiske 
målsætninger; foreslår også at anvende det 
anerkendte instrument inden for 
konkurrenceprocesserne i forbindelse 
med globaltilslutningerne;

under regionerne som et egnet instrument 
til selvvalgte innovationsstrategier i 
henhold til de europæiske strukturpolitiske 
målsætninger;

Or. en

Ændringsforslag 469
Derek Vaughan

Forslag til beslutning
Punkt 46

46. anser globaltilskuddene på niveauet 
under regionerne som et egnet instrument 
til selvvalgte innovationsstrategier i 
henhold til de europæiske strukturpolitiske 
målsætninger; foreslår også at anvende det 
anerkendte instrument inden for 
konkurrenceprocesserne i forbindelse 
med globaltilslutningerne;

46. anser globaltilskuddene på niveauet 
under regionerne som et egnet instrument 
til selvvalgte innovationsstrategier i 
henhold til de europæiske strukturpolitiske 
målsætninger;

Or. en

Ændringsforslag 470
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 46

46. anser globaltilskuddene på niveauet 
under regionerne som et egnet instrument 
til selvvalgte innovationsstrategier i 
henhold til de europæiske strukturpolitiske
målsætninger; foreslår også at anvende det 
anerkendte instrument inden for 
konkurrenceprocesserne i forbindelse med 
globaltilslutningerne;

46. anser globaltilskuddene på niveauet 
under regionerne som et egnet instrument 
til selvvalgte innovationsstrategier i 
henhold til de europæiske regionalpolitiske
målsætninger; foreslår også at anvende det 
anerkendte instrument inden for 
konkurrenceprocesserne i forbindelse med 
globaltilslutningerne;

Or. es
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Ændringsforslag 471
Evgeni Kirilov

Forslag til beslutning
Punkt 46

46. anser globaltilskuddene på niveauet 
under regionerne som et egnet instrument 
til selvvalgte innovationsstrategier i 
henhold til de europæiske strukturpolitiske
målsætninger; foreslår også at anvende det 
anerkendte instrument inden for 
konkurrenceprocesserne i forbindelse med 
globaltilslutningerne;

46. anser globaltilskuddene på niveauet 
under regionerne som et egnet instrument 
til selvvalgte innovationsstrategier i 
henhold til de europæiske 
samhørighedspolitiske målsætninger; 
foreslår også at anvende det anerkendte 
instrument inden for 
konkurrenceprocesserne i forbindelse med 
globaltilslutningerne;

Or. en

Ændringsforslag 472
Sabine Verheyen

Forslag til beslutning
Punkt 46 a (nyt)

46a. afviser at indføre kvoter eller 
forpligtelser for globaltilskud, eftersom 
sådanne kan være i strid med 
fastsættelsen af overordnede prioriteter, 
der er skræddersyet til regionernes behov;

Or. de

Ændringsforslag 473
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boştinaru, 
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 46 a (nyt)

46a. støtter oprettelsen af en 
fleksibilitetsreserve på grundlag af 
bevillinger, der automatisk frigøres i løbet 
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af programperioden, som tilsigter at 
udløse strukturfondsmidler i en 
økonomisk, social eller miljømæssig krise 
sammenholdt med Den Europæiske Fond 
for Tilpasning til Globaliseringen og Den 
Europæiske Unions Solidaritetsfond;

Or. en

Ændringsforslag 474
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til beslutning
Punkt 46 a (nyt)

46a. er af den opfattelse, at 
samhørighedspolitikken i betragtning af 
de åbenlyse vækstfordele, som jobskabelse 
fører med sig, skal fokusere på at støtte 
små og mellemstore virksomheder ved at 
give dem bedre adgang til finansiering; 
opfordrer Kommissionen til at udnytte 
lovinitiativet om små virksomheder fuldt 
ud; 

Or. el

Ændringsforslag 475
Juozas Imbrasas

Forslag til beslutning
Punkt 46 a (nyt)

46a. glæder sig over det effektive 
samarbejde mellem EIB og 
Kommissionen i forbindelse med 
gennemførelsen af tre fælles initiativer –
JESSICA, JEREMIE og JASMINE –
som forventes at øge 
samhørighedspolitikkens effektivitet og 
gennemslagskraft samt forbedre 
strukturfondenes funktion; opfordrer 
Kommissionen til at fortsætte med aktivt 
at vedtage fælles initiativer sammen med 
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EIB, navnlig inden for 
samhørighedspolitikken og med henblik 
på at sikre finansiel støtte til SMV'er;

Or. lt

Ændringsforslag 476
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 47

47. mener, at programperioden på syv år 
har vist sit værd og bør bibeholdes mindst 
indtil udløbet af den næste 
planlægningsperiode (2020); kræver dog et 
system til en hurtigere strategisk 
nytænkning af udgangsbetingelserne for 
hurtigere og mere fleksibelt at kunne 
reagere på særlige hændelser (finanskrise, 
energikrise, naturkatastrofer);

47. mener, at programperioden på syv år 
har vist sit værd for så vidt angår 
samhørighedspolitikken og bør bibeholdes 
mindst indtil udløbet af den næste 
planlægningsperiode (2020); kræver dog et 
system til en hurtigere strategisk 
nytænkning af udgangsbetingelserne for 
hurtigere og mere fleksibelt at kunne 
reagere på særlige hændelser (finanskrise, 
energikrise, naturkatastrofer);

Or. es

Ændringsforslag 477
Lambert van Nistelrooij

Forslag til beslutning
Punkt 47

47. mener, at programperioden på syv år 
har vist sit værd og bør bibeholdes mindst 
indtil udløbet af den næste 
planlægningsperiode (2020); kræver dog et 
system til en hurtigere strategisk 
nytænkning af udgangsbetingelserne for
hurtigere og mere fleksibelt at kunne
reagere på særlige hændelser (finanskrise, 
energikrise, naturkatastrofer);

47. mener, at programperioden på syv år 
har vist sit værd og bør bibeholdes mindst 
indtil udløbet af den næste 
planlægningsperiode (2020); opfordrer 
imidlertid til, at der gennem en 
integration af Fonden for Tilpasning til 
Globaliseringen og Solidaritetsfonden 
indføres et system for hurtigere strategisk 
revurdering af de grundlæggende 
støttebetingelser, således at EU hurtigere 
og mere fleksibelt kan reagere på særlige 
hændelser (finanskrise, energikrise, 
naturkatastrofer);
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Or. en

Ændringsforslag 478
Seán Kelly

Forslag til beslutning
Punkt 47

47. mener, at programperioden på syv år 
har vist sit værd og bør bibeholdes mindst 
indtil udløbet af den næste 
planlægningsperiode (2020); kræver dog et 
system til en hurtigere strategisk 
nytænkning af udgangsbetingelserne for
hurtigere og mere fleksibelt at kunne
reagere på særlige hændelser (finanskrise, 
energikrise, naturkatastrofer);

47. mener, at programperioden på syv år 
har vist sit værd og bør bibeholdes mindst 
indtil udløbet af den næste 
planlægningsperiode (2020); opfordrer 
imidlertid til, at der gennem en 
integration af Fonden for Tilpasning til 
Globaliseringen og Solidaritetsfonden 
indføres et system for hurtigere strategisk 
revurdering af de grundlæggende 
støttebetingelser, således at EU hurtigere 
og mere fleksibelt kan reagere på særlige 
hændelser (finanskrise, energikrise, 
naturkatastrofer);

Or. en

Ændringsforslag 479
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 47

47. mener, at programperioden på syv år 
har vist sit værd og bør bibeholdes mindst 
indtil udløbet af den næste 
planlægningsperiode (2020); kræver dog et 
system til en hurtigere strategisk 
nytænkning af udgangsbetingelserne for 
hurtigere og mere fleksibelt at kunne 
reagere på særlige hændelser (finanskrise, 
energikrise, naturkatastrofer);

47. mener, at programperioden på syv år 
har vist sit værd og bør bibeholdes mindst 
indtil udløbet af den næste 
planlægningsperiode (2020); kræver dog et 
system til en hurtigere strategisk 
revurdering af udgangsbetingelserne for 
hurtigere og mere fleksibelt at kunne 
reagere på særlige hændelser (såsom 
sociale kriser, miljøkriser, økonomiske 
eller finansielle kriser, energikriser eller
naturkatastrofer);

Or. fr
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Ændringsforslag 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 48

48. understreger, at EU-budgettet i dens
nuværende budgetstruktur og med de 
fondsforordninger, der gælder på 
området, har vist sit værd med henblik på 
gennemførelsen af samhørigheds- og 
strukturpolitikken, således at der kun skal 
foretages ændringer på de steder, hvor 
procesforløbene ikke har givet positive 
resultater, hhv. hvor der forekommer 
modsætninger vedrørende den 
eksisterende finansforordning; kræver, at 
alle ændringer – uanset hvor små de er – af 
de etablerede og anerkendte strukturer skal 
gennemføres med forsigtighed;

48. understreger imidlertid, at EU-
budgettet i sin nuværende udformning og 
med de forordninger, som regulerer de 
forskellige fonde, har vist sit værd under 
hensyntagen til Kommissionens forslag 
om harmonisering af reglerne vedrørende 
alle de midler, som står til rådighed for 
regional udvikling; understreger, at dette 
ikke bør øge byrden for modtagerne, især 
ikke for dem, der har en lille struktur og 
begrænset kapacitet; opfordrer 
Kommissionen til at bevare den særlige 
karakter af de forskellige strukturfonde, 
således at der kun skal foretages ændringer 
på de steder, hvor procedurerne ikke har 
virket efter hensigten eller hvor 
dispositionerne ikke stemmer overens med 
finansforordningen; kræver, at alle 
ændringer – uanset hvor små de er – af de 
etablerede og anerkendte strukturer skal 
gennemføres med forsigtighed;

Or. en

Ændringsforslag 481
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 48

48. understreger, at EU-budgettet i dens 
nuværende budgetstruktur og med de 
fondsforordninger, der gælder på området, 
har vist sit værd med henblik på 
gennemførelsen af samhørigheds- og 
strukturpolitikken, således at der kun skal 
foretages ændringer på de steder, hvor 
procesforløbene ikke har givet positive 

48. understreger imidlertid, at EU-
budgettet og mekanismerne for 
kapacitetstildeling, understøttet af de 
fondsforordninger, der gælder på området, 
har vist deres værd med henblik på 
gennemførelsen af samhørigheds- og 
strukturpolitikken, således at der kun skal 
foretages ændringer på de steder, hvor 
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resultater, hhv. hvor der forekommer 
modsætninger vedrørende den eksisterende 
finansforordning; kræver, at alle ændringer 
– uanset hvor små de er – af de etablerede 
og anerkendte strukturer skal gennemføres 
med forsigtighed;

procesforløbene ikke har givet positive 
resultater, hhv. hvor der forekommer 
modsætninger vedrørende den eksisterende 
finansforordning; kræver, at alle ændringer 
– uanset hvor små de er – af de etablerede 
og anerkendte strukturer skal gennemføres 
med forsigtighed med henblik på at undgå 
øget bureaukrati, mangler og usikkerhed 
hos de nationale og regionale 
administrative organer;

Or. es

Ændringsforslag 482
Evgeni Kirilov

Forslag til beslutning
Punkt 48

48. understreger, at EU-budgettet i dens 
nuværende budgetstruktur og med de 
fondsforordninger, der gælder på området, 
har vist sit værd med henblik på 
gennemførelsen af samhørigheds- og 
strukturpolitikken, således at der kun skal 
foretages ændringer på de steder, hvor 
procesforløbene ikke har givet positive 
resultater, hhv. hvor der forekommer 
modsætninger vedrørende den eksisterende 
finansforordning; kræver, at alle ændringer 
– uanset hvor små de er – af de etablerede 
og anerkendte strukturer skal gennemføres 
med forsigtighed;

48. understreger imidlertid, at EU-
budgettet i dens nuværende budgetstruktur 
og med de fondsforordninger, der gælder 
på området, har vist sit værd med henblik 
på gennemførelsen af 
samhørighedspolitikken, således at der 
kun skal foretages ændringer på de steder, 
hvor procesforløbene ikke har givet 
positive resultater, hhv. hvor der 
forekommer modsætninger vedrørende den 
eksisterende finansforordning; kræver, at 
alle ændringer – uanset hvor små de er – af 
de etablerede og anerkendte strukturer skal 
gennemføres med forsigtighed;

Or. en

Ændringsforslag 483
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 49

49. mener, at det er muligt at integrere EU-
2020-målsætningerne i de eksisterende 

49. mener, at det tydeligvis ikke er muligt 
at integrere Europa 2020-målsætningerne i 
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mål- og fondstrukturer og således 
budgetlinjer; afviser en opdeling af EU-
budgettet i de teoretiske vækstbegreber 
"smart", "inclusive" eller "sustainable";

de eksisterende mål- og fondstrukturer; 
afviser ethvert forsøg på at underordne 
samhørighedspolitikken Europa 2020-
strategien, som er en makroøkonomisk 
strategi, der først og fremmest henhører 
under medlemsstaternes og 
Kommissionens ansvarsområder og er 
underlagt disses vilje; finder det 
uhensigtsmæssigt at forvente, at 
regionerne og samhørighedspolitikken 
skal bære konsekvenserne af de 
organisations- og koordinationsfejl, som 
Kommissionen og medlemsstaterne har 
begået med hensyn til gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien; påpeger, at 
struktur- og samhørighedspolitikkerne 
blev indført med henblik på at sikre en 
harmonisk udvikling af Europas regioner, 
og ikke som politikker, der skulle bidrage 
til at gennemføre Lissabonstrategien eller 
Europa 2020-strategien;

Or. fr

Ændringsforslag 484
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 49

49. mener, at det er muligt at integrere EU-
2020-målsætningerne i de eksisterende 
mål- og fondstrukturer og således 
budgetlinjer; afviser en opdeling af EU-
budgettet i de teoretiske vækstbegreber 
"smart", "inclusive" eller "sustainable";

49. mener, at det er absolut muligt at 
integrere Europa 2020-målsætningerne i 
de eksisterende målstrukturer og 
strukturerne for samhørighedspolitikken;
understreger imidlertid, at 
samhørighedspolitikken i medfør af 
Lissabon-traktaten er blevet tildelt 
opgaver, som overstiger den blotte 
anvendelse af den nye europæiske vækst-
og beskæftigelsesstrategi;

Or. es
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Ændringsforslag 485
Jan Olbrycht

Forslag til beslutning
Punkt 49

49. mener, at det er muligt at integrere EU-
2020-målsætningerne i de eksisterende 
mål- og fondstrukturer og således 
budgetlinjer; afviser en opdeling af EU-
budgettet i de teoretiske vækstbegreber 
"smart", "inclusive" eller "sustainable";

49. mener, at det er muligt at integrere 
Europa 2020-målsætningerne i de 
eksisterende mål- og fondstrukturer og 
således budgetlinjer;

Or. en

Ændringsforslag 486
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Forslag til beslutning
Punkt 49

49. mener, at det er muligt at integrere 
EU-2020-målsætningerne i de 
eksisterende mål- og fondstrukturer og 
således budgetlinjer; afviser en opdeling 
af EU-budgettet i de teoretiske 
vækstbegreber "smart", "inclusive" eller 
"sustainable";

49. understreger især den kendsgerning, 
at samhørighedspolitikken, som både er 
"intelligent", "bæredygtig" og 
"inklusiv", spiller en afgørende rolle i 
Europa 2020-strategien og i lighed med 
alle andre politikområder kan bidrage til 
disse mål; påpeger, at dette endnu en 
gang tydeligt illustrerer 
samhørighedspolitikkens betydning som 
helhed, og afviser en opsplitning i
forskellige budgetposter, idet 
samhørighedspolitikken bør have sit eget 
udgiftsområde i EU-budgettet;

Or. en

Ændringsforslag 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 50

50. ser samhørigheds- og strukturpolitikken 50. ser samhørigheds- og strukturpolitikken 
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efter 2013 som det afgørende politiske 
område til gennemførelse af EU-2020-
strategien på tværs af sektorer og kræver 
således mindst den samme budgettilgang
som i den igangværende programperiode;

efter 2013 som én politisk metode, 
hvormed Europa 2020-strategien kan 
gennemføres på tværs af sektorer; er 
således af den opfattelse, at en vellykket 
og styrket samhørighedspolitik 
forudsætter, at de bevillinger, som i 
budgetåret 2013 tildeles 
samhørighedspolitikken, som minimum 
bør opretholdes i den næste finansielle 
programperiode; gentager i denne 
sammenhæng sin indtrængende 
anmodning om, at man i den næste FFR 
sikrer, at ubrugte eller frigjorte 
samhørighedsmidler forbliver på 
samhørighedsbudgettet og ikke sendes 
tilbage til medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 488
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 50

50. ser samhørigheds- og strukturpolitikken 
efter 2013 som det afgørende politiske 
område til gennemførelse af EU-2020-
strategien på tværs af sektorer og kræver 
således mindst den samme budgettilgang 
som i den igangværende programperiode;

50. ser samhørigheds- og strukturpolitikken 
efter 2013 som den afgørende politik i 
bestræbelserne på at opnå økonomisk, 
social og territorial samhørighed;  kræver 
således, at budgetbevillingerne hertil øges 
i forhold til den nuværende
programperiode;

Or. en

Ændringsforslag 489
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 50

50. ser samhørigheds- og 
strukturpolitikken efter 2013 som det 

50. bemærker, at det er meningen, at 
samhørighedspolitikken fra 2014 skal 
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afgørende politiske område til 
gennemførelse af EU-2020-strategien på 
tværs af sektorer og kræver således mindst 
den samme budgettilgang som i den 
igangværende programperiode;

fokusere på at opfylde Europa 2020-
strategien på tværs af sektorer samt udføre 
sine nye opgaver i henhold til traktaten;
opfordrer derfor indtrængende til, at som 
minimum samme procentdel af EU-
budgettet, som i den nuværende 
programperiode, fortsat øremærkes til dette 
formål med henblik på at sikre en styrkelse 
af samhørighedspolitikken;

Or. es

Ændringsforslag 490
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 50

50. ser samhørigheds- og strukturpolitikken 
efter 2013 som det afgørende politiske 
område til gennemførelse af EU-2020-
strategien på tværs af sektorer og kræver 
således mindst den samme budgettilgang 
som i den igangværende programperiode;

50. ser samhørigheds- og strukturpolitikken 
efter 2013 som det afgørende politiske 
område til gennemførelse af Europa 2020-
strategien på tværs af sektorer og kræver 
således i budgetmæssig henseende, at 
finansieringen heraf som et minimum 
opretholdes;

Or. en

Ændringsforslag 491
Derek Vaughan, Georgios Stavrakakis

Forslag til beslutning
Punkt 50

50. ser samhørigheds- og strukturpolitikken 
efter 2013 som det afgørende politiske 
område til gennemførelse af EU-2020-
strategien på tværs af sektorer og kræver 
således mindst den samme budgettilgang
som i den igangværende programperiode;

50. ser samhørigheds- og strukturpolitikken 
efter 2013 som det afgørende politiske 
område til gennemførelse af Europa 2020-
strategien på tværs af sektorer og kræver 
således en reel forhøjelse af budgettet for 
samhørighedspolitikken i den næste 
programperiode i forhold til den
nuværende programperiode;

Or. en
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Ændringsforslag 492
Evgeni Kirilov

Forslag til beslutning
Punkt 50

50. ser samhørigheds- og strukturpolitikken 
efter 2013 som det afgørende politiske 
område til gennemførelse af EU-2020-
strategien på tværs af sektorer og kræver 
således mindst den samme budgettilgang 
som i den igangværende programperiode;

50. ser samhørigheds- og strukturpolitikken 
efter 2013 som et endnu mere vigtigt 
bidrag til en såvel øget som mere 
bæredygtig udvikling af EU's regioner og 
som det afgørende politiske område til 
gennemførelse af Europa 2020-strategien
på tværs af sektorer og kræver således 
mindst den samme budgettilgang som i den 
igangværende programperiode;

Or. en

Ændringsforslag 493
Erminia Mazzoni

Forslag til beslutning
Punkt 50 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

50a. opfordrer til, at der vedtages 
strengere regler for overvågning af 
overtrædelser af EU's stabilitetspagt og af 
uregelmæssigheder i forbindelse med 
anvendelsen af strukturfondene, og til, at 
der vedtages bestemmelser om anvendelse 
af sanktioner i de alvorligste tilfælde;

Or. it

Ændringsforslag 494
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 51
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

51. kræver for medlemsstaterne, som på 
alvorlig vis har overtrådt EU's 
stabilitetskriterier og samtidig har forevist 
en række uregelmæssigheder i forbindelse 
med anvendelsen af strukturmidlerne, et 
forslag om en skrappere, automatisk 
anvendelig bestemmelse til stærkere 
kontrol af den korrekte anvendelse af 
strukturmidlerne i henhold til målene;

udgår

Or. it

Ændringsforslag 495
Erminia Mazzoni

Forslag til beslutning
Punkt 51

Forslag til beslutning Ændringsforslag

51. kræver for medlemsstaterne, som på 
alvorlig vis har overtrådt EU's 
stabilitetskriterier og samtidig har forevist 
en række uregelmæssigheder i forbindelse 
med anvendelsen af strukturmidlerne, et 
forslag om en skrappere, automatisk 
anvendelig bestemmelse til stærkere 
kontrol af den korrekte anvendelse af 
strukturmidlerne i henhold til målene;

udgår

Or. it

Ændringsforslag 496
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Forslag til beslutning
Punkt 51

Forslag til beslutning Ændringsforslag

51. kræver for medlemsstaterne, som på udgår
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alvorlig vis har overtrådt EU's 
stabilitetskriterier og samtidig har forevist 
en række uregelmæssigheder i forbindelse 
med anvendelsen af strukturmidlerne, et 
forslag om en skrappere, automatisk 
anvendelig bestemmelse til stærkere 
kontrol af den korrekte anvendelse af 
strukturmidlerne i henhold til målene;

Or. en

Ændringsforslag 497
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 51

Forslag til beslutning Ændringsforslag

51. kræver for medlemsstaterne, som på 
alvorlig vis har overtrådt EU's 
stabilitetskriterier og samtidig har forevist 
en række uregelmæssigheder i forbindelse 
med anvendelsen af strukturmidlerne, et 
forslag om en skrappere, automatisk 
anvendelig bestemmelse til stærkere 
kontrol af den korrekte anvendelse af 
strukturmidlerne i henhold til målene;

51. forkaster bestemmelserne om 
makroøkonomiske betingelser, dvs. om 
tilbageholdelse af strukturfondsmidler 
tilgængelige for regioner og byer i 
forbindelse med fejl og mangler begået af 
disses nationale regeringer, eller i 
forbindelse med, at de nationale 
regeringer ikke overholder stabilitets- og 
vækstpagten; understreger, at der er fare 
for, at finansielle sanktioner og 
incitamenter knyttet til stabilitets- og 
vækstpagten for at sikre overholdelse af 
de makroøkonomiske betingelser, først og 
fremmest vil straffe lokale og regionale 
myndigheder, der ikke er ansvarlige for, 
at medlemsstaterne ikke har opfyldt deres 
forpligtelser på dette område;

Or. en

Ændringsforslag 498
Derek Vaughan
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Forslag til beslutning
Punkt 51

Forslag til beslutning Ændringsforslag

51. kræver for medlemsstaterne, som på 
alvorlig vis har overtrådt EU's 
stabilitetskriterier og samtidig har forevist 
en række uregelmæssigheder i forbindelse 
med anvendelsen af strukturmidlerne, et 
forslag om en skrappere, automatisk 
anvendelig bestemmelse til stærkere 
kontrol af den korrekte anvendelse af 
strukturmidlerne i henhold til målene;

51. opfordrer for så vidt angår
medlemsstater, der på alvorlig vis har 
overtrådt EU's stabilitetskriterier og 
samtidig har forevist en række 
uregelmæssigheder i forbindelse med 
anvendelsen af strukturmidlerne, til 
fremsættelse af et forslag om en procedure 
for systematisk afbrydelse og 
suspendering af betalinger, så snart der er 
påvist betydelige funktionelle mangler hos 
de akkrediterede myndigheder;

Or. en

Ændringsforslag 499
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, 
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til beslutning
Punkt 51

Forslag til beslutning Ændringsforslag

51. kræver for medlemsstaterne, som på 
alvorlig vis har overtrådt EU's 
stabilitetskriterier og samtidig har forevist 
en række uregelmæssigheder i forbindelse 
med anvendelsen af strukturmidlerne, et 
forslag om en skrappere, automatisk 
anvendelig bestemmelse til stærkere 
kontrol af den korrekte anvendelse af 
strukturmidlerne i henhold til målene;

51. opfordrer for så vidt angår
medlemsstater, som har forevist en række 
uregelmæssigheder i forbindelse med 
anvendelsen af strukturmidlerne, til 
fremsættelse af et forslag om indførelse af
strengere bestemmelser med henblik på at 
overvåge anvendelsen af sådanne 
strukturmidler i overensstemmelse med 
lovgivningen og de relevante mål;
opfordrer samtidig til at afskaffe 
unødvendige kontroller i de 
medlemsstater, som har et tilfredsstillende 
fondsforvaltningssystem; mener, at 
"tillidskontrakt"-princippet og 
principperne om "én enkelt revision" så 
vidt muligt bør gennemføres, hvor det er 
muligt;
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Or. fr

Ændringsforslag 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 51

Forslag til beslutning Ændringsforslag

51. kræver for medlemsstaterne, som på 
alvorlig vis har overtrådt EU's 
stabilitetskriterier og samtidig har forevist 
en række uregelmæssigheder i forbindelse 
med anvendelsen af strukturmidlerne, et 
forslag om en skrappere, automatisk 
anvendelig bestemmelse til stærkere 
kontrol af den korrekte anvendelse af 
strukturmidlerne i henhold til målene;

51. opfordrer for så vidt angår
medlemsstater, som har forevist en række 
uregelmæssigheder i forbindelse med 
anvendelsen af strukturmidlerne eller 
tilsidesat EU-lovgivningen i forbindelse 
med gennemførelsen af strukturfondene, 
til fremsættelse af et forslag om indførelse 
af strengere bestemmelser med henblik på 
at overvåge anvendelsen af sådanne 
strukturmidler i overensstemmelse med 
lovgivningen og de relevante mål;

Or. en

Ændringsforslag 501
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 51

Forslag til beslutning Ændringsforslag

51. kræver for medlemsstaterne, som på 
alvorlig vis har overtrådt EU's 
stabilitetskriterier og samtidig har forevist 
en række uregelmæssigheder i forbindelse 
med anvendelsen af strukturmidlerne, et 
forslag om en skrappere, automatisk 
anvendelig bestemmelse til stærkere 
kontrol af den korrekte anvendelse af 
strukturmidlerne i henhold til målene;

51. opfordrer for så vidt angår
medlemsstater, som har forevist en række 
uregelmæssigheder i forbindelse med 
anvendelsen af strukturmidlerne, til 
fremsættelse af et forslag om indførelse af
strengere bestemmelser med henblik på at 
overvåge anvendelsen af sådanne 
strukturmidler i overensstemmelse med 
lovgivningen og de relevante mål;

Or. es



AM\865326DA.doc 113/149 PE462.689v01-00

DA

Ændringsforslag 502
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 51

Forslag til beslutning Ændringsforslag

51. kræver for medlemsstaterne, som på 
alvorlig vis har overtrådt EU's 
stabilitetskriterier og samtidig har forevist 
en række uregelmæssigheder i forbindelse 
med anvendelsen af strukturmidlerne, et 
forslag om en skrappere, automatisk 
anvendelig bestemmelse til stærkere 
kontrol af den korrekte anvendelse af 
strukturmidlerne i henhold til målene;

51. opfordrer for så vidt angår
medlemsstater, som har forevist en række 
uregelmæssigheder i forbindelse med 
anvendelsen af strukturmidlerne, til 
fremsættelse af et forslag om automatisk 
anvendelse af strengere bestemmelser med 
henblik på at overvåge anvendelsen af
sådanne strukturmidler i overensstemmelse 
med lovgivningen og de relevante mål;

Or. fr

Ændringsforslag 503
Franz Obermayr

Forslag til beslutning
Punkt 51

Forslag til beslutning Ændringsforslag

51. kræver for medlemsstaterne, som på 
alvorlig vis har overtrådt EU's 
stabilitetskriterier og samtidig har forevist 
en række uregelmæssigheder i forbindelse 
med anvendelsen af strukturmidlerne, et 
forslag om en skrappere, automatisk 
anvendelig bestemmelse til stærkere 
kontrol af den korrekte anvendelse af 
strukturmidlerne i henhold til målene;

51. opfordrer for så vidt angår 
medlemsstater, som på alvorlig vis har 
overtrådt EU's stabilitetskriterier og 
samtidig har forevist en række 
uregelmæssigheder i forbindelse med 
anvendelsen af strukturmidlerne, til 
fremsættelse af et forslag om indførelse af 
strengere bestemmelser med henblik på at 
overvåge anvendelsen af sådanne 
strukturmidler i overensstemmelse med 
lovgivningen og de relevante mål;
opfordrer ligeledes til at indføre særlige 
sanktionsmekanismer i tilfælde af 
vedvarende uregelmæssigheder og med 
henblik på konsekvent inddrivelse af 
uberettigede støtteudbetalinger fra 
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strukturfondene; 

Or. de

Ændringsforslag 504
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 51 – afsnit 1 (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

er modstander af at underlægge 
strukturfondsmidlerne nogen former for 
makroøkonomiske vilkår knyttet til 
stabilitets- og vækstpagten, eftersom dette 
ville være i modstrid med selve målene i 
samhørighedspolitikken; insisterer med 
henblik på at forbedre troværdigheden 
omkring programmeringen og opnå 
konkrete resultater, på indførelse af 
passende betingelser med efterfølgende 
kontroller og en stedbaseret tilgang til 
politikker, som dækker alle de 
institutionelle, administrative, 
lovgivningsmæssige, planlægnings- og 
projektrelaterede krav, som er nødvendige 
for at sikre en effektiv gennemførelse af 
programmerne;

Or. it

Ændringsforslag 505
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 52

Forslag til beslutning Ændringsforslag

52. kræver af medlemsstaterne hhv. 
regionerne bestemmelsen fra 
myndighedernes side, som har 

udgår
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eneansvaret for den lovmæssige 
forvaltning af midlerne i henhold til 
strukturfonden;

Or. en

Ændringsforslag 506
Alain Cadec, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Sophie Auconie

Forslag til beslutning
Punkt 52

Forslag til beslutning Ændringsforslag

52. kræver af medlemsstaterne hhv. 
regionerne bestemmelsen fra 
myndighedernes side, som har eneansvaret
for den lovmæssige forvaltning af midlerne 
i henhold til strukturfonden;

52. opfordrer medlemsstaterne hhv. 
regionerne til at udpege en myndighed, 
som skal være ansvarlig for den korrekte
forvaltning af strukturfondsmidlerne;

Or. fr

Ændringsforslag 507
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 52

Forslag til beslutning Ændringsforslag

52. kræver af medlemsstaterne hhv. 
regionerne bestemmelsen fra 
myndighedernes side, som har eneansvaret
for den lovmæssige forvaltning af midlerne 
i henhold til strukturfonden;

52. opfordrer medlemsstaterne hhv. 
regionerne til at udpege en myndighed eller 
et organ, som skal være eneansvarlig for 
den korrekte forvaltning af 
strukturfondsmidlerne;

Or. fr

Ændringsforslag 508
Oldřich Vlasák
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Forslag til beslutning
Punkt 52

Forslag til beslutning Ændringsforslag

52. kræver af medlemsstaterne hhv. 
regionerne bestemmelsen fra 
myndighedernes side, som har eneansvaret
for den lovmæssige forvaltning af midlerne 
i henhold til strukturfonden;

52. opfordrer medlemsstaterne hhv. de 
offentlige myndigheder til at udpege en 
myndighed, som skal være eneansvarlig for 
den korrekte forvaltning af 
strukturfondsmidlerne;

Or. cs

Ændringsforslag 509
Petru Constantin Luhan

Forslag til beslutning
Punkt 52

Forslag til beslutning Ændringsforslag

52. kræver af medlemsstaterne hhv. 
regionerne bestemmelsen fra 
myndighedernes side, som har eneansvaret
for den lovmæssige forvaltning af midlerne 
i henhold til strukturfonden;

52. opfordrer medlemsstaterne hhv. 
regionerne til at udpege en myndighed, 
som skal være eneansvarlig for den 
korrekte forvaltning af 
strukturfondsmidlerne, uden at dette 
hæmmer processen med at administrere 
disse midler;

Or. ro

Ændringsforslag 510
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til beslutning
Punkt 52 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

52a. opfordrer til at forenkle 
kontrolsystemet og reducere antallet af 
inspektionsniveauer, samt præcisere 
Kommissionens og medlemsstaternes 
respektive ansvarsområder; opfordrer til 
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anvendelse af en inspektionsprocedure 
med kun ét niveau, i henhold til hvilket 
medlemsstaterne ville kunne inspicere 
projekter og Kommissionen inspicere 
medlemsstaternes kontrolsystemer;

Or. fi

Ændringsforslag 511
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 53

Forslag til beslutning Ændringsforslag

53. mener, at Kommissionen i fremtiden 
vil have et større ansvar for forbedringen 
af de nationale forvaltningsprocesser; 
mener således, at Kommissionen har 
ansvar for at gennemføre 
akkrediteringsprocesserne for de 
nationale hhv. føderale forvaltninger og 
afprøvningssteder; mener, at der er en 
forbindelse mellem den korrekte 
akkreditering og opnåelsen af lave 
fejlkvotienter og retten til forenklet 
afrapportering med større, tidsmæssige 
afstande;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 512
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til beslutning
Punkt 53

Forslag til beslutning Ændringsforslag

53. mener, at Kommissionen i fremtiden 
vil have et større ansvar for forbedringen 
af de nationale forvaltningsprocesser; 
mener således, at Kommissionen har 

udgår
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ansvar for at gennemføre 
akkrediteringsprocesserne for de 
nationale hhv. føderale forvaltninger og 
afprøvningssteder; mener, at der er en 
forbindelse mellem den korrekte 
akkreditering og opnåelsen af lave 
fejlkvotienter og retten til forenklet 
afrapportering med større, tidsmæssige 
afstande;

Or. fr

Ændringsforslag 513
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, 
Patrizia Toia

Forslag til beslutning
Punkt 53

Forslag til beslutning Ændringsforslag

53. mener, at Kommissionen i fremtiden 
vil have et større ansvar for forbedringen af 
de nationale forvaltningsprocesser; mener 
således, at Kommissionen har ansvar for at 
gennemføre akkrediteringsprocesserne for 
de nationale hhv. føderale forvaltninger og 
afprøvningssteder; mener, at der er en 
forbindelse mellem den korrekte 
akkreditering og opnåelsen af lave 
fejlkvotienter og retten til forenklet 
afrapportering med større, tidsmæssige 
afstande;

53. mener, at Kommissionen i fremtiden 
vil have et større ansvar for forbedringen af 
de nationale forvaltningsprocesser; mener 
således, at Kommissionen har ansvar for at 
gennemføre akkrediteringsprocesserne for 
de nationale hhv. føderale forvaltninger og 
afprøvningssteder;

Or. it

Ændringsforslag 514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 53
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

53. mener, at Kommissionen i fremtiden 
vil have et større ansvar for forbedringen af 
de nationale forvaltningsprocesser; mener 
således, at Kommissionen har ansvar for at 
gennemføre akkrediteringsprocesserne for 
de nationale hhv. føderale forvaltninger og 
afprøvningssteder; mener, at der er en 
forbindelse mellem den korrekte 
akkreditering og opnåelsen af lave 
fejlkvotienter og retten til forenklet 
afrapportering med større, tidsmæssige 
afstande;

53. mener, at Kommissionen i fremtiden 
vil have et større ansvar for forbedringen af 
de nationale forvaltningsprocesser; mener 
således, at Kommissionen har ansvar for at 
gennemføre akkrediteringsprocesserne for 
de nationale hhv. føderale forvaltninger og 
afprøvningssteder; mener, at der er en 
forbindelse mellem den korrekte 
akkreditering og opnåelsen af lave 
fejlkvotienter og retten til forenklet 
afrapportering med større, tidsmæssige 
afstande; foreslår med henblik på at 
undgå dårlig forvaltning af 
strukturfondene, at det bør verificeres, at 
forvaltnings- og kontrolsystemerne er 
velfungerende, samt at antallet af 
Kommissionens revisioner på stedet øges; 
anbefaler at indføre et 
"ombudsmandskontor for samhørighed" i 
Kommissionen som en yderligere kilde til 
information om både bedste praksis og 
eventuelle misbrug af midler;

Or. en

Ændringsforslag 515
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til beslutning
Punkt 53

Forslag til beslutning Ændringsforslag

53. mener, at Kommissionen i fremtiden 
vil have et større ansvar for forbedringen af 
de nationale forvaltningsprocesser; mener 
således, at Kommissionen har ansvar for at 
gennemføre akkrediteringsprocesserne for 
de nationale hhv. føderale forvaltninger og 
afprøvningssteder; mener, at der er en 
forbindelse mellem den korrekte 
akkreditering og opnåelsen af lave 
fejlkvotienter og retten til forenklet 

53. mener, at Kommissionen i fremtiden 
vil have et større ansvar for forbedringen af 
de nationale forvaltningsprocesser; mener 
således, at Kommissionen har ansvar for at 
gennemføre akkrediteringsprocesserne for 
de nationale hhv. føderale forvaltninger og 
afprøvningssteder; mener, at der er en 
forbindelse mellem den korrekte 
akkreditering og opnåelsen af lave 
fejlkvotienter og retten til forenklet 
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afrapportering med større, tidsmæssige 
afstande;

afrapportering med større, tidsmæssige 
afstande; opfordrer Kommissionen til at 
udvise større engagement i den strategiske 
planlægning, vurdering og gennemførelse 
af samhørighedspolitikken;

Or. pl

Ændringsforslag 516
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Forslag til beslutning
Punkt 53

Forslag til beslutning Ændringsforslag

53. mener, at Kommissionen i fremtiden 
vil have et større ansvar for forbedringen af 
de nationale forvaltningsprocesser; mener 
således, at Kommissionen har ansvar for at 
gennemføre akkrediteringsprocesserne for 
de nationale hhv. føderale forvaltninger og 
afprøvningssteder; mener, at der er en 
forbindelse mellem den korrekte 
akkreditering og opnåelsen af lave 
fejlkvotienter og retten til forenklet 
afrapportering med større, tidsmæssige 
afstande;

53. mener, at Kommissionen i fremtiden 
vil have et større ansvar for forbedringen af 
de nationale forvaltningsprocesser; mener i 
denne forbindelse, at forenkling og 
afklaring med hensyn til forvaltningen af 
støtteprogrammer, især på området for 
finansiel gennemførelse og finansiel 
kontrol, er bydende nødvendigt; mener 
således, at Kommissionen har ansvar for at 
gennemføre akkrediteringsprocesserne for 
de nationale hhv. føderale forvaltninger og 
afprøvningssteder; mener, at der er en 
forbindelse mellem den korrekte 
akkreditering og opnåelsen af lave 
fejlkvotienter og retten til forenklet 
afrapportering med større, tidsmæssige 
afstande;

Or. de

Ændringsforslag 517
Victor Boştinaru

Forslag til beslutning
Punkt 53
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

53. mener, at Kommissionen i fremtiden 
vil have et større ansvar for forbedringen af 
de nationale forvaltningsprocesser; mener 
således, at Kommissionen har ansvar for at 
gennemføre akkrediteringsprocesserne for 
de nationale hhv. føderale forvaltninger og 
afprøvningssteder; mener, at der er en 
forbindelse mellem den korrekte
akkreditering og opnåelsen af lave 
fejlkvotienter og retten til forenklet 
afrapportering med større, tidsmæssige 
afstande;

53. opfordrer til, at Kommissionen 
allerede i den næste programperiode får 
større ansvar for forbedringen af de 
nationale forvaltningsprocesser mener 
således, at Kommissionen har ansvar for at 
gennemføre akkrediteringsprocesserne for 
de nationale hhv. føderale forvaltninger og 
afprøvningssteder; mener, at en korrekt
akkreditering og en lavere fejlkvotient bør 
berettige til en mere forenklet 
rapportering;

Or. en

Ændringsforslag 518
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 53

Forslag til beslutning Ændringsforslag

53. mener, at Kommissionen i fremtiden 
vil have et større ansvar for forbedringen af 
de nationale forvaltningsprocesser; mener 
således, at Kommissionen har ansvar for at 
gennemføre akkrediteringsprocesserne for 
de nationale hhv. føderale forvaltninger og 
afprøvningssteder; mener, at der er en 
forbindelse mellem den korrekte 
akkreditering og opnåelsen af lave 
fejlkvotienter og retten til forenklet 
afrapportering med større, tidsmæssige 
afstande;

53. mener, at Kommissionen i fremtiden 
vil have et større ansvar for forbedringen af 
de nationale forvaltningsprocesser; mener 
således, at Kommissionen har ansvar for at 
gennemføre akkrediteringsprocesserne for 
de nationale eller regionale administrative
forvaltninger og revisionsorganer; mener, 
at der er en forbindelse mellem den 
korrekte akkreditering og opnåelsen af lave 
fejlkvotienter og retten til forenklet 
afrapportering med større, tidsmæssige 
afstande;

Or. es

Ændringsforslag 519
Sabine Verheyen
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Forslag til beslutning
Punkt 53 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

53a. er af den opfattelse, at der med 
henblik på at forbedre effektiviteten af de 
operationelle programmer, bør gøres 
større brug af konkurrencebaserede 
procedurer for projektudvælgelse inden 
for regionerne;

Or. de

Ændringsforslag 520
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Forslag til beslutning
Punkt 53 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

53b. opfordrer for så vidt angår de 
medlemsstater, hvis revisionsorganer ikke 
kan leve op til 
akkrediteringsprocedurerne, til indførelse 
af markant strengere standarder for 
budgetkontrol og forelæggelse af 
dokumentation for, at 
støttebestemmelserne er overholdt; 

Or. de

Ændringsforslag 521
Tamás Deutsch

Forslag til beslutning
Punkt 54

Forslag til beslutning Ændringsforslag

54. kræver af hensyn til 
forvaltningsforenklingen udvidelsen af 
standardprocesserne med højere 

54. kræver af hensyn til 
forvaltningsforenklingen udvidelsen af 
standardprocesserne med højere 
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standardenhedsomkostninger samt faste 
fælles omkostninger; kræver, at der tages 
større hensyn til 
proportionalitetsprincippet, dvs. at der 
kræves betydeligt færre afrapporterings- og 
kontrolpligter i forbindelse med 
gennemførelsen af mindre programmer;

standardenhedsomkostninger samt faste 
fælles omkostninger; kræver, at der tages 
større hensyn til 
proportionalitetsprincippet, dvs. at der 
kræves betydeligt færre afrapporterings- og 
kontrolpligter i forbindelse med 
gennemførelsen af mindre programmer;
mener, at der er behov for at forenkle de 
nuværende meget komplicerede regelsæt, 
og at der bør fastlægges en fælles 
fortolkning af reglerne og forpligtelserne 
samtidig med, at der foretages en tydelig 
sondring mellem opgaverne og 
ansvarsområderne for de forskellige 
organer på forskellige niveauer;

Or. en

Ændringsforslag 522
Hermann Winkler

Forslag til beslutning
Punkt 54

Forslag til beslutning Ændringsforslag

54. kræver af hensyn til 
forvaltningsforenklingen udvidelsen af 
standardprocesserne med højere 
standardenhedsomkostninger samt faste 
fælles omkostninger; kræver, at der tages 
større hensyn til 
proportionalitetsprincippet, dvs. at der 
kræves betydeligt færre afrapporterings- og 
kontrolpligter i forbindelse med 
gennemførelsen af mindre programmer;

54. kræver af hensyn til 
forvaltningsforenklingen udvidelsen af 
standardprocesserne med højere 
standardenhedsomkostninger samt faste 
fælles omkostninger; kræver, at der tages 
større hensyn til 
proportionalitetsprincippet, dvs. at der 
kræves betydeligt færre afrapporterings- og 
kontrolpligter i forbindelse med 
gennemførelsen af mindre programmer;
opfordrer til, at der navnlig i forbindelse 
med gennemførelses- og 
kontrolprocedurerne tages hensyn til den 
store betydning, som små og mellemstore 
virksomheder har for regional udvikling, 
og til disse virksomheders behov;

Or. de
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Ændringsforslag 523
Derek Vaughan

Forslag til beslutning
Punkt 54

Forslag til beslutning Ændringsforslag

54. kræver af hensyn til 
forvaltningsforenklingen udvidelsen af 
standardprocesserne med højere 
standardenhedsomkostninger samt faste 
fælles omkostninger; kræver, at der tages 
større hensyn til 
proportionalitetsprincippet, dvs. at der 
kræves betydeligt færre afrapporterings- og 
kontrolpligter i forbindelse med 
gennemførelsen af mindre programmer;

54. kræver af hensyn til 
forvaltningsforenklingen udvidelsen af 
standardprocesserne med højere 
standardenhedsomkostninger samt faste 
fælles omkostninger, hvis denne ordning 
er hensigtsmæssig; kræver, at der tages 
større hensyn til 
proportionalitetsprincippet, dvs. at der 
kræves betydeligt færre afrapporterings- og 
kontrolpligter i forbindelse med 
gennemførelsen af mindre programmer;

Or. en

Ændringsforslag 524
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Forslag til beslutning
Punkt 54 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

54a. opfordrer Kommissionen til årligt at 
udarbejde en offentlig resultattavle over 
mangler, der viser utilstrækkelig og/eller 
forsinket indberetning og offentliggørelse 
samt uregelmæssigheder, misbrug og svig 
i forbindelse med anvendelsen af midler 
fra Samhørighedsfonden;  opfordrer til, at 
disse oplysninger er opdelt på medlemsstat 
og midler. 

Or. de
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Ændringsforslag 525
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Forslag til beslutning
Punkt 54 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

54a. er bekymret over, at administrative 
byrder forhindrer små virksomheder og 
organisationer i at få adgang til 
strukturfondsmidler; opfordrer til, at 
retsreglerne og den tekniske 
dokumentation er så klare som mulige, og 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at oprette faglige 
arbejdsgrupper med henblik på at 
fastsætte passende 
forenklingsforanstaltninger;

Or. fr

Ændringsforslag 526
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til beslutning
Punkt 54 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

54a. opfordrer til en betydelig reduktion 
af de administrative byrder og det 
bureaukrati, der er forbundet med 
samhørigheds- og strukturpolitikken på 
alle aktivitetsniveauer, bl.a. ved at gå over 
til elektroniske procedurer;

Or. fi

Ændringsforslag 527
Sabine Verheyen, Ingeborg Gräßle
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Forslag til beslutning
Punkt 54 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

54b. finder, at de årlige reviderede 
forvaltningserklæringer fra lederen af det 
kontor, der administrerer midlerne 
(betalingskontor/administrativ 
myndighed) er en hensigtsmæssig måde at 
styrke indberetnings- og kontrolkæden, og 
fremhæver, at der er et tvingende behov 
for, at disse erklæringer er korrekte med 
hensyn til indholdet;  kræver derfor et 
sanktionssystem for urigtige erklæringer; 
fastholder derudover målet om nationale 
revisionserklæringer; 

Or. de

Ændringsforslag 528
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle

Forslag til beslutning
Punkt 54 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

54c. opfordrer til, at der for den nye 
programmeringsperiode, der også 
omfatter flerårige programmer, fastsættes 
årlige regnskabsafslutningsprocedurer;

Or. de

Ændringsforslag 529
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Petru Constantin Luhan

Forslag til beslutning
Punkt 54 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

54d. finder, at det er nødvendigt med mere 
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effektive e-forvaltningsløsninger 
(harmoniserede formularer)for det 
samlede gennemførelses- og 
overvågningssystem;  opfordrer til en af 
Kommissionen koordineret udveksling af 
erfaringer mellem medlemsstaterne og til 
en koordineret gennemførelse via 
sammenslutninger af de administrative 
myndigheder og revisionsorganer;

Or. de

Ændringsforslag 530
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Forslag til beslutning
Punkt 54 e (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

54e. mener, at 
gennemsigtighedsbestemmelserne 
(forpligtelse til at offentliggøre 
slutmodtageren) er et nødvendigt 
instrument for eksperter, offentligheden 
og politiske beslutningstagere for at 
vurdere, om strukturfondene er blevet 
anvendt i overensstemmelse med målene 
og lovligt;  opfordrer til, at beskrivelsen 
ikke kun er på det relevante nationale 
sprog, men også på et af de tre 
arbejdssprog (engelsk, fransk eller tysk), 
og anbefaler yderligere harmonisering af 
de omhandlede oplysninger;

Or. de

Ændringsforslag 531
Oldřich Vlasák

Forslag til beslutning
Punkt 55
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

55. understøtter Kommissionens forslag 
om først at yde udgiftsgodtgørelse til de 
nationale myndigheder, når det 
tilsvarende EU-bidrag er blevet udbetalt 
til modtageren; mener, at dette kan give 
en effektivisering af udbetalingerne samt 
virke som betydeligt incitament for de 
strenge, nationale kontroller; henviser 
dog til, at medlemsstaternes og 
forbundslandenes eventuelle 
likviditetsproblemer kan forekomme, og at 
der således skal findes nogle 
sikringsløsninger;

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 532
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til beslutning
Punkt 55

Forslag til beslutning Ændringsforslag

55. understøtter Kommissionens forslag 
om først at yde udgiftsgodtgørelse til de 
nationale myndigheder, når det 
tilsvarende EU-bidrag er blevet udbetalt 
til modtageren; mener, at dette kan give 
en effektivisering af udbetalingerne samt 
virke som betydeligt incitament for de 
strenge, nationale kontroller; henviser 
dog til, at medlemsstaternes og 
forbundslandenes eventuelle 
likviditetsproblemer kan forekomme, og at 
der således skal findes nogle
sikringsløsninger;

55. bemærker, at der i den nuværende 
krise eventuelt kan opstå
likviditetsproblemer på nationalt eller 
regionalt plan, og at der, for så vidt angår 
forskud på udgiftsgodtgørelser til dette 
formål, skal findes passende
sikringsløsninger;

Or. es
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Ændringsforslag 533
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til beslutning
Punkt 55

Forslag til beslutning Ændringsforslag

55. understøtter Kommissionens forslag 
om først at yde udgiftsgodtgørelse til de 
nationale myndigheder, når det tilsvarende 
EU-bidrag er blevet udbetalt til 
modtageren; mener, at dette kan give en 
effektivisering af udbetalingerne samt 
virke som betydeligt incitament for de 
strenge, nationale kontroller; henviser dog 
til, at medlemsstaternes og 
forbundslandenes eventuelle 
likviditetsproblemer kan forekomme, og at 
der således skal findes nogle 
sikringsløsninger;

55. forkaster Kommissionens forslag om 
først at yde udgiftsgodtgørelse til de 
nationale myndigheder, når det tilsvarende 
EU-bidrag er blevet udbetalt til 
modtageren; mener, at dette kan give en 
effektivisering af udbetalingerne samt 
virke som betydeligt incitament for de 
strenge, nationale kontroller; henviser dog 
til, at der kan opstå eventuelle 
likviditetsproblemer på medlemsstats- eller 
delstatsniveau, og at der således skal findes 
passende sikringsløsninger;

Or. pl

Ændringsforslag 534
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij, Philippe Boulland

Forslag til beslutning
Punkt 55

Forslag til beslutning Ændringsforslag

55. understøtter Kommissionens forslag 
om først at yde udgiftsgodtgørelse til de 
nationale myndigheder, når det tilsvarende 
EU-bidrag er blevet udbetalt til 
modtageren; mener, at dette kan give en 
effektivisering af udbetalingerne samt 
virke som betydeligt incitament for de 
strenge, nationale kontroller; henviser dog 
til, at medlemsstaternes og
forbundslandenes eventuelle 
likviditetsproblemer kan forekomme, og at 
der således skal findes nogle 
sikringsløsninger;

55. understøtter Kommissionens forslag 
om først at yde udgiftsgodtgørelse til de 
nationale myndigheder, når det tilsvarende 
EU-bidrag er blevet udbetalt til 
modtageren; mener, at dette kan give en 
effektivisering af udbetalingerne samt 
virke som betydeligt incitament for de 
strenge, nationale kontroller; henviser dog 
til, at der kan opstå eventuelle 
likviditetsproblemer på nationalt eller 
regionalt plan, og at der således skal 
findes passende sikringsløsninger;
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Or. fr

Ændringsforslag 535
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Forslag til beslutning
Punkt 55 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

55a. finder, at Kommissionens opfordring 
til, at betalinger skal være mere 
resultatorienterede, er ulogisk, idet 
resultater kun kan opnås ved at finansiere 
projekter i første omgang; er bekymret 
over, at overvågningen formentlig vil 
være meget bureaukratisk; men anser i 
bedste fald, at krav, der gør betalinger 
betinget af en bevist sammenhæng mellem 
projekterne og Europa 2020-strategien, 
for mulige;

Or. de

Ændringsforslag 536
László Surján

Forslag til beslutning
Punkt 55 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

55a. finder, at selv om godtgørelsen bør 
ske, efter at EU-midler er blevet betalt til 
projekterne, bør modtagerne ikke 
pålægges yderligere byrder i form af 
renter, der ikke afspejler den lave 
risikofaktor for sådanne lån for banker 
eller andre finansielle institutioner;

Or. en
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Ændringsforslag 537
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Forslag til beslutning
Punkt 55 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

55b. mener, at udligning af uretmæssigt 
oppebårede midler, der ikke er blevet 
betalt tilbage, med nuværende tilsagnene 
om finansiering, er et effektivt instrument 
til at disciplinere medlemsstater, der har 
forevist en række uregelmæssigheder;

Or. de

Ændringsforslag 538
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Forslag til beslutning
Punkt 55 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

55c. opfordrer til diversificering af 
sanktionsordningen, herunder en 
bonusordning for de medlemsstater, der 
overholder gennemførelseskravene, 
navnlig gennem administrative 
indrømmelser;

Or. de

Ændringsforslag 539
Oldřich Vlasák

Forslag til beslutning
Punkt 56

Forslag til beslutning Ændringsforslag

56. går ind for Kommissionens forslag om 
konsekvent at anvende "n+2-reglen" med 

udgår
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undtagelse af det første støtteår og at 
afskaffe undtagelser; mener, at dette 
sikrer et afbalanceret forhold mellem 
investeringer af høj kvalitet og en 
problemfri og hurtig gennemførelse af 
programmerne;

Or. cs

Ændringsforslag 540
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til beslutning
Punkt 56

Forslag til beslutning Ændringsforslag

56. går ind for Kommissionens forslag om 
konsekvent at anvende "n+2-reglen" med 
undtagelse af det første støtteår og at 
afskaffe undtagelser; mener, at dette 
sikrer et afbalanceret forhold mellem 
investeringer af høj kvalitet og en 
problemfri og hurtig gennemførelse af 
programmerne;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 541
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Forslag til beslutning
Punkt 56

Forslag til beslutning Ændringsforslag

56. går ind for Kommissionens forslag om 
konsekvent at anvende "n+2-reglen" med 
undtagelse af det første støtteår og at 
afskaffe undtagelser; mener, at dette 
sikrer et afbalanceret forhold mellem 
investeringer af høj kvalitet og en 
problemfri og hurtig gennemførelse af 
programmerne;

56. understreger, at n+2- og n+3- reglen 
skal bevares sammen med en mulighed 
for en fleksibilitetsudvidelse i tilfælde af 
ekstraordinære situationer, som kan 
forventes at opstå inden for den næste 
programmeringsperiode;
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Or. en

Ændringsforslag 542
Czesław Adam Siekierski

Forslag til beslutning
Punkt 56

Forslag til beslutning Ændringsforslag

56. går ind for Kommissionens forslag om 
konsekvent at anvende "n+2-reglen" med 
undtagelse af det første støtteår og at 
afskaffe undtagelser; mener, at dette sikrer 
et afbalanceret forhold mellem 
investeringer af høj kvalitet og en 
problemfri og hurtig gennemførelse af 
programmerne;

56. støtter Kommissionens forslag om, at 
n+2-reglen skal anvendes, men finder, at 
det i visse situationer bør være muligt at 
anvende n+3-reglen; mener, at dette sikrer 
et afbalanceret forhold mellem 
investeringer af høj kvalitet og en 
problemfri og hurtig gennemførelse af 
programmerne;

Or. pl

Ændringsforslag 543
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 56

Forslag til beslutning Ændringsforslag

56. går ind for Kommissionens forslag om 
konsekvent at anvende "n+2-reglen" med 
undtagelse af det første støtteår og at 
afskaffe undtagelser; mener, at dette sikrer 
et afbalanceret forhold mellem 
investeringer af høj kvalitet og en 
problemfri og hurtig gennemførelse af 
programmerne;

56. støtter Kommissionens forslag om 
konsekvent at anvende "n+2-reglen" med 
undtagelse af det første støtteår; mener, at 
dette sikrer et afbalanceret forhold mellem 
investeringer af høj kvalitet og en 
problemfri og hurtig gennemførelse af 
programmerne;

Or. fr

Ændringsforslag 544
Patrice Tirolien
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Forslag til beslutning
Punkt 56

Forslag til beslutning Ændringsforslag

56. går ind for Kommissionens forslag om 
konsekvent at anvende "n+2-reglen" med 
undtagelse af det første støtteår og at 
afskaffe undtagelser; mener, at dette sikrer 
et afbalanceret forhold mellem 
investeringer af høj kvalitet og en 
problemfri og hurtig gennemførelse af 
programmerne;

56. støtter Kommissionens forslag om 
konsekvent at anvende "n+2-reglen" med 
undtagelse af det første støtteår, og i 
overensstemmelse med målene for den 
europæiske genopretningsplan, når en 
region er i en recession, og at de andre 
undtagelser bør afskaffes;  mener, at dette 
sikrer et afbalanceret forhold mellem 
investeringer af høj kvalitet og en 
problemfri og hurtig gennemførelse af 
programmerne;

Or. fr

Ændringsforslag 545
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Forslag til beslutning
Punkt 56

Forslag til beslutning Ændringsforslag

56. går ind for Kommissionens forslag om 
konsekvent at anvende "n+2-reglen" med 
undtagelse af det første støtteår og at 
afskaffe undtagelser; mener, at dette sikrer 
et afbalanceret forhold mellem 
investeringer af høj kvalitet og en 
problemfri og hurtig gennemførelse af 
programmerne;

56. støtter Kommissionens forslag om 
konsekvent at anvende "n+2-reglen" med 
undtagelse af det første støtteår og med 
undtagelse af grænseoverskridende 
programmer og at afskaffe undtagelser; 
støtter endda anvendelsen af en n+3-regel 
ved grænseoverskridende programmer for 
at tage højde for den langsommere 
administrative proces som følge af de 
sproglige og kulturelle udfordringer, de 
står over for; mener, at dette sikrer et 
afbalanceret forhold mellem investeringer 
af høj kvalitet og en problemfri og hurtig 
gennemførelse af programmerne;

Or. de
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Ændringsforslag 546
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Forslag til beslutning
Punkt 56

Forslag til beslutning Ændringsforslag

56. går ind for Kommissionens forslag om 
konsekvent at anvende "n+2-reglen" med 
undtagelse af det første støtteår og at
afskaffe undtagelser; mener, at dette sikrer 
et afbalanceret forhold mellem 
investeringer af høj kvalitet og en 
problemfri og hurtig gennemførelse af 
programmerne;

56. støtter Kommissionens forslag om 
konsekvent at anvende "n+2-reglen" med 
undtagelse af det første støtteår og at
enhver anden undtagelse kun bør afspejle 
de administrative byrder, der kræves af 
programmeringsprocessen; mener, at dette 
sikrer et afbalanceret forhold mellem 
investeringer af høj kvalitet og en 
problemfri og hurtig gennemførelse af 
programmerne;

Or. en

Ændringsforslag 547
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Forslag til beslutning
Punkt 56

Forslag til beslutning Ændringsforslag

56. går ind for Kommissionens forslag om 
konsekvent at anvende "n+2-reglen" med 
undtagelse af det første støtteår og at 
afskaffe undtagelser; mener, at dette sikrer 
et afbalanceret forhold mellem 
investeringer af høj kvalitet og en 
problemfri og hurtig gennemførelse af 
programmerne;

56. støtter Kommissionens forslag om 
konsekvent at anvende n+2-reglen, 
eventuelt i forbindelse med 
medlemsstaternes tildelinger for at give 
mere fleksibilitet, med undtagelse af det 
første støtteår og at afskaffe undtagelser; 
mener, at dette sikrer et afbalanceret 
forhold mellem investeringer af høj kvalitet 
og en problemfri og hurtig gennemførelse 
af programmerne;

Or. en

Ændringsforslag 548
Ramona Nicole Mănescu
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Forslag til beslutning
Punkt 56 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

56a. finder, at reglen om automatisk 
frigørelse skal tilpasses den administrative 
byrde, der pålægges i henhold til de nye 
bestemmelser vedrørende strategisk 
programmering, resultatbaseret 
orientering og opfyldelse af forudgående 
betingelser; 

Or. en

Ændringsforslag 549
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til beslutning
Punkt 57

Forslag til beslutning Ændringsforslag

57. understreger den samhørighedspolitiske 
betydning af det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI) i 
forbindelse med det grænseoverskridende 
samarbejde med stater uden for Den 
Europæiske Union; mener, at dette kan 
skabe positive effekter, navnlig i den 
infrastrukturelle forbindelse (transport, 
energi) for nabostater – herunder for de 
europæiske grænseregioner; kræver, at 
ENPI-midlerne i højere grad fokuseres på 
den strategiske nødvendighed af 
energiforsyning og 
transportinfrastrukturer;

57. understreger den samhørighedspolitiske 
betydning af det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI) i 
forbindelse med det grænseoverskridende 
samarbejde med stater uden for Den 
Europæiske Union bl.a. inden for miljø-, 
sundheds-, uddannelses-, transport-, 
energi- og civilsamfundsspørgsmål;
opfordrer indtrængende til, at 
forvaltningen af det regionale samarbejde 
på tværs af grænsen mellem EU og 
Rusland forenkles, og at bureaukratiet i 
forbindelse hermed reduceres;

Or. fi

Ændringsforslag 550
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Forslag til beslutning
Punkt 57

Forslag til beslutning Ændringsforslag

57. understreger den samhørighedspolitiske 
betydning af det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI) i 
forbindelse med det grænseoverskridende 
samarbejde med stater uden for Den 
Europæiske Union; mener, at dette kan 
skabe positive effekter, navnlig i den 
infrastrukturelle forbindelse (transport, 
energi) for nabostater – herunder for de 
europæiske grænseregioner; kræver, at 
ENPI-midlerne i højere grad fokuseres på 
den strategiske nødvendighed af 
energiforsyning og 
transportinfrastrukturer;

57. understreger den samhørighedspolitiske 
betydning af det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI) i 
forbindelse med det grænseoverskridende 
samarbejde med lande uden for Den 
Europæiske Union; minder i denne 
forbindelse om, at samarbejdet med 
nabolandene har positive virkninger for 
hele Europa; kræver, at ENPI-midlerne i 
højere grad fokuseres på den strategiske 
nødvendighed og opfordrer til, at det 
nuværende kriterium om afstandsgrænse 
på 150 km, der begrænser muligheden for 
samarbejde mellem områder, der befinder 
sig på hver sin side af EU's ydre grænser, 
fjernes;

Or. es

Ændringsforslag 551
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Forslag til beslutning
Punkt 57

Forslag til beslutning Ændringsforslag

57. understreger den samhørighedspolitiske 
betydning af det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI) i 
forbindelse med det grænseoverskridende 
samarbejde med stater uden for Den 
Europæiske Union; mener, at dette kan 
skabe positive effekter, navnlig i den 
infrastrukturelle forbindelse (transport, 
energi) for nabostater – herunder for de 
europæiske grænseregioner; kræver, at 
ENPI-midlerne i højere grad fokuseres på 
den strategiske nødvendighed af 
energiforsyning og transportinfrastrukturer;

57. understreger den samhørighedspolitiske 
betydning af det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI) i 
forbindelse med det grænseoverskridende 
samarbejde med lande uden for Den 
Europæiske Union; er overbevist om, at det 
i sidste ende bliver nødvendigt at 
genintegrere ENPI's programmer for 
grænseoverskridende samarbejde i 
samhørighedspolitikkens målsætning om 
territorialt samarbejde; mener, at navnlig
infrastrukturforbindelser (transport og
energi) med nabolande ligeledes kan have
positive virkninger for de europæiske 
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grænseregioner; kræver, at ENPI-midlerne 
i højere grad fokuseres på den strategiske 
nødvendighed af energiforsyning og 
transportinfrastrukturer; opfordrer 
Kommissionen til at undersøge 
mulighederne for at etablere bedre 
synergi mellem EFRU- initiativer, 
instrumentet til førtiltrædelsesbistand, det 
europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI) og Den 
Europæiske Udviklingsfond (EUF);

Or. fr

Ændringsforslag 552
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Luís 
Paulo Alves, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Gabriel Mato 
Adrover

Forslag til beslutning
Punkt 57

Forslag til beslutning Ændringsforslag

57. understreger den samhørighedspolitiske 
betydning af det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI) i 
forbindelse med det grænseoverskridende 
samarbejde med stater uden for Den 
Europæiske Union; mener, at dette kan 
skabe positive effekter, navnlig i den 
infrastrukturelle forbindelse (transport, 
energi) for nabostater – herunder for de 
europæiske grænseregioner; kræver, at 
ENPI-midlerne i højere grad fokuseres på 
den strategiske nødvendighed af 
energiforsyning og transportinfrastrukturer;

57. understreger den samhørighedspolitiske 
betydning af det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI) i 
forbindelse med det grænseoverskridende 
samarbejde med lande uden for Den 
Europæiske Union; mener, at navnlig
infrastrukturforbindelser (transport og 
energi) med nabolande ligeledes kan have
positive virkninger for de europæiske 
grænseregioner; kræver, at ENPI-midlerne 
i højere grad fokuseres på den strategiske 
nødvendighed af energiforsyning og 
transportinfrastrukturer; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at åbne 
den bredere europæiske naboskabspolitik 
til den yderste periferi, hvilket var 
hensigten inden politikken blev indført, 
således at disse regioner ikke udelukkes 
fra muligheden for at drage fordel af 
ENPI, som andre europæiske regioner 
har;
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Or. fr

Ændringsforslag 553
Riikka Manner

Forslag til beslutning
Punkt 57

Forslag til beslutning Ændringsforslag

57. understreger den samhørighedspolitiske 
betydning af det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI) i 
forbindelse med det grænseoverskridende 
samarbejde med stater uden for Den 
Europæiske Union; mener, at dette kan 
skabe positive effekter, navnlig i den 
infrastrukturelle forbindelse (transport, 
energi) for nabostater – herunder for de 
europæiske grænseregioner; kræver, at 
ENPI-midlerne i højere grad fokuseres på 
den strategiske nødvendighed af 
energiforsyning og transportinfrastrukturer;

57. understreger den samhørighedspolitiske 
betydning af det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI) i 
forbindelse med det grænseoverskridende 
samarbejde med lande uden for Den 
Europæiske Union; noterer sig de 
nuværende problemer i forbindelse med 
gennemførelsen af programmet og 
opfordrer Kommissionen til at vurdere, 
om de allerede fungerende strukturer,
som findes i regionalpolitikkerne, også 
kunne anvendes på forvaltningen af 
ENPI; mener, at navnlig
infrastrukturforbindelser (navnlig 
transport og energi) med nabolande 
ligeledes kan have positive virkninger for 
de europæiske grænseregioner; kræver, at 
ENPI-midlerne i højere grad fokuseres på 
den strategiske nødvendighed af 
energiforsyning og transportinfrastrukturer;

Or. en

Ændringsforslag 554
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 57

Forslag til beslutning Ændringsforslag

57. understreger den samhørighedspolitiske 
betydning af det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI) i 
forbindelse med det grænseoverskridende 

57. understreger den samhørighedspolitiske 
betydning af det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI) i 
forbindelse med det grænseoverskridende 
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samarbejde med stater uden for Den 
Europæiske Union; mener, at dette kan 
skabe positive effekter, navnlig i den 
infrastrukturelle forbindelse (transport, 
energi) for nabostater – herunder for de 
europæiske grænseregioner; kræver, at 
ENPI-midlerne i højere grad fokuseres på 
den strategiske nødvendighed af 
energiforsyning og transportinfrastrukturer;

samarbejde med stater uden for Den 
Europæiske Union; mener, at navnlig
infrastrukturforbindelser (transport og
energi) med nabolande ligeledes kan have
positive virkninger for de europæiske 
grænseregioner; kræver, at ENPI-midlerne 
i højere grad fokuseres på den strategiske 
nødvendighed af energiforsyning og 
transportinfrastrukturer; understreger den 
rolle makroregioner kan spille i denne 
forbindelse;

Or. en

Ændringsforslag 555
Petru Constantin Luhan

Forslag til beslutning
Punkt 57

Forslag til beslutning Ændringsforslag

57. understreger den samhørighedspolitiske 
betydning af det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI) i 
forbindelse med det grænseoverskridende 
samarbejde med stater uden for Den 
Europæiske Union; mener, at dette kan 
skabe positive effekter, navnlig i den 
infrastrukturelle forbindelse (transport, 
energi) for nabostater – herunder for de
europæiske grænseregioner; kræver, at 
ENPI-midlerne i højere grad fokuseres på 
den strategiske nødvendighed af 
energiforsyning og transportinfrastrukturer;

57. understreger den samhørighedspolitiske 
betydning af det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI) i 
forbindelse med det grænseoverskridende 
samarbejde med lande uden for Den 
Europæiske Union; mener, at navnlig
infrastrukturforbindelser (transport, energi 
og miljø) med nabolande ligeledes kan 
have positive virkninger for de europæiske 
grænseregioner; kræver, at ENPI-midlerne 
i højere grad fokuseres på den strategiske 
nødvendighed af energiforsyning og 
transportinfrastrukturer;

Or. ro

Ændringsforslag 556
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo Alves, María Irigoyen 
Pérez

Forslag til beslutning
Punkt 57 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

57a. beklager, at synergierne mellem 
samhørighedspolitikken og 
samarbejdsmidler, som f.eks. udviklings-
og samarbejdsinstrumentet og EUF, ikke 
er udnyttet; opfordrer til at øge 
mulighederne for krydsfinansiering med 
sådanne midler;

Or. fr

Ændringsforslag 557
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Patrick Le 
Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 58

Forslag til beslutning Ændringsforslag

58. understreger derudover EU-
udvidelsesprocessens 
samhørighedsrelevans i forbindelse med 
instrumentet til førtiltrædelsesbistand 
(IPA), som bl.a. støtter kandidatlandene i 
forbindelse med den indholdsmæssige og 
organisatoriske forberedelse af 
samhørighedsstrukturer;

58. understreger derudover EU-
udvidelsesprocessens 
samhørighedsrelevans i forbindelse med 
instrumentet til førtiltrædelsesbistand 
(IPA), som bl.a. støtter kandidatlandene i 
forbindelse med den indholdsmæssige og 
organisatoriske forberedelse af 
samhørighedsstrukturer; finder endvidere, 
at IPA - med særlig henvisning til 
udsendelse af Kommissionens eksperter -
bør finde anvendelse på oversøiske lande 
og territorier, der overgår til at have 
status som beliggende i den yderste 
periferi;

Or. fr

Ændringsforslag 558
Riikka Manner

Forslag til beslutning
Punkt 58



PE462.689v01-00 142/149 AM\865326DA.doc

DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

58. understreger derudover EU-
udvidelsesprocessens 
samhørighedsrelevans i forbindelse med 
instrumentet til førtiltrædelsesbistand 
(IPA), som bl.a. støtter kandidatlandene i 
forbindelse med den indholdsmæssige og 
organisatoriske forberedelse af 
samhørighedsstrukturer;

58. understreger derudover EU-
udvidelsesprocessens 
samhørighedsrelevans i forbindelse med 
instrumentet til førtiltrædelsesbistand 
(IPA), som bl.a. støtter kandidatlandene i 
forbindelse med den indholdsmæssige og 
organisatoriske forberedelse af 
samhørighedsstrukturer; henleder 
opmærksomheden på problemerne med 
gennemførelsen i medlemsstaterne; 
minder om de oprindelige formål med 
IPA, især dem, der tager sigte på at 
finansiere kapacitets- og 
institutionsopbygning og støtte landenes 
forberedelser til gennemførelsen af EU's 
samhørighedspolitik med henblik på at 
forberede kandidatlandene til fuldstændig 
gennemførelse af den gældende EU-ret på 
tidspunktet for tiltrædelsen; opfordrer 
Kommissionen til at identificere 
problemerne med den måde IPA fungerer 
i dag;

Or. en

Ændringsforslag 559
Petru Constantin Luhan

Forslag til beslutning
Punkt 58 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

58a. mener, at det er utroligt vigtigt at yde 
støtte til regioner, der grænser op til 
regioner i lande uden for EU, både under 
samhørighedspolitikken og under det 
europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument, især inden for 
håndtering af krisesituationer, 
miljøbeskyttelse og økonomisk udvikling;

Or. ro
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Ændringsforslag 560
Patrice Tirolien

Forslag til beslutning
Punkt 59

Forslag til beslutning Ændringsforslag

59. understreger kravet om en ansvarlig 
inddragelse af Udvalget om Regional 
Udvikling i forbindelse med den fremtidige 
udformning af begge instrumenter;

59. understreger kravet om en ansvarlig 
inddragelse af Udvalget om Regional 
Udvikling i forbindelse med den fremtidige 
udformning af disse instrumenter;

Or. fr

Ændringsforslag 561
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Forslag til beslutning
Punkt 60

Forslag til beslutning Ændringsforslag

60. henviser i henhold til en aktuel 
beregning på ny til de ekstreme finansielle 
konsekvenser for samhørighedspolitikken 
af EU-medlemskabet for nye lande11; 
understreger, at denne dimension ud fra
et samhørighedspolitisk synspunkt ville 
overstige Fællesskabets 
optagelseskapaciteter i omfattende grad; 
kræver en åbning af IPA-instrumentet til 
forberedelse også med henblik på 
foreløbige, særlige former af et EU-
naboskab eller -medlemskab og kræver 
igen et trinvist samhørighedspolitisk 
koncept til store kandidatlande såsom 
Tyrkiet;

udgår

__________________
11. Mener, at Tyrkiet og Kroatien, som pt. 
indgår i tiltrædelsesforhandlinger, ville 
blive støttet i programperioden 2007 til 
2013 via det gennemsnitlige pr. 
indbygger-finansvolumen i de nye 
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medlemsstater (EU 12), og at det samlede 
finansvolumen således ville ligge på 132,5 
mia. euro. De 124,9 mia. euro eller 94,3 % 
heraf tilfalder Tyrkiet, og 7,6 mia. euro 
eller 5,7 % tilfalder Kroatien. Hvis man 
tager udgangspunkt i en støtte på den 
gennemsnitlige BNP-andel i de nye 
medlemsstater (2006), ville det 
supplerende finansvolumen endvidere 
lyde på 109,1 mia. euro. Heraf går 99,8 
mia. euro til Tyrkiet og 9,3 mia. euro til 
Kroatien (Untiedt, G. (2011) Volumen og 
fordeling af EU-strukturfondsmidlerne 
for støtteperioden 2007 til 2013 under 
hensyntagen til Tyrkiet og Kroatien, 
udtalelse fra Prof. Dr. G. Untiedt, 
GEFRA GbR, efter anmodning fra Dr. 
Markus Pieper, MdEP).

Or. en

Ændringsforslag 562
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 60

Forslag til beslutning Ændringsforslag

60. henviser i henhold til en aktuel 
beregning på ny til de ekstreme finansielle 
konsekvenser for samhørighedspolitikken 
af EU-medlemskabet for nye lande11; 
understreger, at denne dimension ud fra 
et samhørighedspolitisk synspunkt ville 
overstige Fællesskabets 
optagelseskapaciteter i omfattende grad; 
kræver en åbning af IPA-instrumentet til 
forberedelse også med henblik på 
foreløbige, særlige former af et EU-
naboskab eller -medlemskab og kræver 
igen et trinvist samhørighedspolitisk 
koncept til store kandidatlande såsom 
Tyrkiet;

udgår
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__________________
11. Mener, at Tyrkiet og Kroatien, som pt. 
indgår i tiltrædelsesforhandlinger, ville 
blive støttet i programperioden 2007 til 
2013 via det gennemsnitlige pr. 
indbygger-finansvolumen i de nye 
medlemsstater (EU 12), og at det samlede 
finansvolumen således ville ligge på 132,5 
mia. euro. De 124,9 mia. euro eller 94,3 % 
heraf tilfalder Tyrkiet, og 7,6 mia. euro 
eller 5,7 % tilfalder Kroatien. Hvis man 
tager udgangspunkt i en støtte på den 
gennemsnitlige BNP-andel i de nye 
medlemsstater (2006), ville det 
supplerende finansvolumen endvidere 
lyde på 109,1 mia. euro. Heraf går 99,8 
mia. euro til Tyrkiet og 9,3 mia. euro til 
Kroatien (Untiedt, G. (2011) Volumen og 
fordeling af EU-strukturfondsmidlerne 
for støtteperioden 2007 til 2013 under 
hensyntagen til Tyrkiet og Kroatien, 
udtalelse fra Prof. Dr. G. Untiedt, 
GEFRA GbR, efter anmodning fra Dr. 
Markus Pieper, MdEP).

Or. en

Ændringsforslag 563
Göran Färm

Forslag til beslutning
Punkt 60

Forslag til beslutning Ændringsforslag

60. henviser i henhold til en aktuel 
beregning på ny til de ekstreme finansielle 
konsekvenser for samhørighedspolitikken 
af EU-medlemskabet for nye lande11; 
understreger, at denne dimension ud fra 
et samhørighedspolitisk synspunkt ville 
overstige Fællesskabets 
optagelseskapaciteter i omfattende grad; 
kræver en åbning af IPA-instrumentet til 
forberedelse også med henblik på 
foreløbige, særlige former af et EU-

udgår 



PE462.689v01-00 146/149 AM\865326DA.doc

DA

naboskab eller -medlemskab og kræver 
igen et trinvist samhørighedspolitisk 
koncept til store kandidatlande såsom 
Tyrkiet;

Or. sv

Ændringsforslag 564
László Surján

Forslag til beslutning
Punkt 60

Forslag til beslutning Ændringsforslag

60. henviser i henhold til en aktuel 
beregning på ny til de ekstreme finansielle 
konsekvenser for samhørighedspolitikken 
af EU-medlemskabet for nye lande11; 
understreger, at denne dimension ud fra et 
samhørighedspolitisk synspunkt ville 
overstige Fællesskabets 
optagelseskapaciteter i omfattende grad; 
kræver en åbning af IPA-instrumentet til 
forberedelse også med henblik på 
foreløbige, særlige former af et EU-
naboskab eller -medlemskab og kræver 
igen et trinvist samhørighedspolitisk 
koncept til store kandidatlande såsom 
Tyrkiet;

60. henviser i henhold til en aktuel 
beregning på ny til de finansielle 
konsekvenser for samhørighedspolitikken 
af EU-medlemskabet for nye lande11; 
understreger, at man ikke kun skal 
betragte de økonomiske konsekvenser af 
tiltrædelsen, men også fordelene ved de 
udvidede markeder for hele EU; mener, at 
den europæiske integration bør fortsætte i 
overensstemmelse med Europas naturlige 
geografiske bånd og EU's grundlæggende 
værdier; 

Or. en

Ændringsforslag 565
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 60 – fodnote

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Mener, at Tyrkiet og Kroatien, som pt. 
indgår i tiltrædelsesforhandlinger, ville 
blive støttet i programperioden 2007 til 

udgår
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2013 via det gennemsnitlige pr. 
indbygger-finansvolumen i de nye 
medlemsstater (EU 12), og at det samlede 
finansvolumen således ville ligge på 132,5 
mia. euro. De 124,9 mia. euro eller 94,3 % 
heraf tilfalder Tyrkiet, og 7,6 mia. euro 
eller 5,7 % tilfalder Kroatien. Hvis man 
tager udgangspunkt i en støtte på den 
gennemsnitlige BNP-andel i de nye 
medlemsstater (2006), ville det 
supplerende finansvolumen endvidere 
lyde på 109,1 mia. euro. Heraf går 99,8 
mia. euro til Tyrkiet og 9,3 mia. euro til 
Kroatien (Untiedt, G. (2011) Volumen og 
fordeling af EU-strukturfondsmidlerne 
for støtteperioden 2007 til 2013 under 
hensyntagen til Tyrkiet og Kroatien, 
udtalelse fra Prof. Dr. G.  Untiedt, 
GEFRA GbR, efter anmodning fra Dr. 
Markus Pieper, MdEP).

Or. fr

Ændringsforslag 566
Franz Obermayr

Forslag til beslutning
Punkt 60

Forslag til beslutning Ændringsforslag

60. henviser i henhold til en aktuel 
beregning på ny til de ekstreme finansielle 
konsekvenser for samhørighedspolitikken 
af EU-medlemskabet for nye lande11;
understreger, at denne dimension ud fra et 
samhørighedspolitisk synspunkt ville 
overstige Fællesskabets 
optagelseskapaciteter i omfattende grad;
kræver en åbning af IPA-instrumentet til 
forberedelse også med henblik på 
foreløbige, særlige former af et EU-
naboskab eller -medlemskab og kræver 
igen et trinvist samhørighedspolitisk 
koncept til store kandidatlande såsom
Tyrkiet;

60. henviser i henhold til en aktuel 
beregning på ny til de ekstreme finansielle 
konsekvenser for samhørighedspolitikken 
af EU-medlemskabet for nye lande11; 
understreger, at denne dimension ud fra et 
samhørighedspolitisk synspunkt ville 
overstige Fællesskabets 
optagelseskapaciteter i omfattende grad;
kræver, at anvendelsen af IPA begrænses 
væsentligt og ændres fra at være et 
instrument til forberedelse af tiltrædelsen 
til at være instrument til forberedelse af 
en særlig form for EU-naboskabsstatus 
for Tyrkiet;
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Or. de

Ændringsforslag 567
Riikka Manner

Forslag til beslutning
Punkt 60

Forslag til beslutning Ændringsforslag

60. henviser i henhold til en aktuel 
beregning på ny til de ekstreme finansielle 
konsekvenser for samhørighedspolitikken 
af EU-medlemskabet for nye lande11; 
understreger, at denne dimension ud fra et 
samhørighedspolitisk synspunkt ville 
overstige Fællesskabets 
optagelseskapaciteter i omfattende grad;
kræver en åbning af IPA-instrumentet til 
forberedelse også med henblik på 
foreløbige, særlige former af et EU-
naboskab eller -medlemskab og kræver 
igen et trinvist samhørighedspolitisk 
koncept til store kandidatlande såsom 
Tyrkiet;

60. henviser i henhold til en aktuel 
beregning på ny til de ekstreme finansielle 
konsekvenser for samhørighedspolitikken 
af EU-medlemskabet for nye lande11; 
understreger, at denne dimension ud fra et 
samhørighedspolitisk synspunkt ville 
overstige Fællesskabets 
optagelseskapaciteter i omfattende grad;

Or. en

Ændringsforslag 568
Sophie Auconie

Forslag til beslutning
Punkt 60

Forslag til beslutning Ændringsforslag

60. henviser i henhold til en aktuel 
beregning på ny til de ekstreme finansielle 
konsekvenser for samhørighedspolitikken 
af EU-medlemskabet for nye lande; 
understreger, at denne dimension ud fra et 
samhørighedspolitisk synspunkt ville 
overstige Fællesskabets 
optagelseskapaciteter i omfattende grad; 
kræver en åbning af IPA-instrumentet til 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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forberedelse også med henblik på 
foreløbige, særlige former af et EU-
naboskab eller -medlemskab og kræver 
igen et trinvist samhørighedspolitisk 
koncept til store kandidatlande såsom 
Tyrkiet;

Or. fr

Ændringsforslag 569
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 61

Forslag til beslutning Ændringsforslag

61. pålægger sin formand at sende denne 
beslutning til Rådet og Kommissionen.

61. pålægger sin formand at sende denne 
beslutning til Rådet og Kommissionen 
samt til lederne af EU's regioner og 
delstater.

Or. en


