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Ändringsförslag 1
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
grönbok av den 22 april 2009 om 
reformen av den gemensamma 
fiskeripolitiken (COM(2009)0163),

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 2
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 6 november 2009 om 
inslag i ett nytt partnerskap mellan EU 
och de utomeuropeiska länderna och 
territorierna (ULT) (COM(2009)0623),

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 3
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
25 februari 2010 om grönboken om 

utgår
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reformen av den gemensamma 
fiskeripolitiken1,

Or. fr

Ändringsförslag 4
Catherine Grèze

Förslag till resolution
Beaktandeled 12a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Nagoyaprotokollet 
om tillträde till genetiska resurser samt 
rimlig och rättvis fördelning av den nytta 
som uppstår vid deras användning, vilket 
är fogat till konventionen om biologisk 
mångfald som undertecknades av EU den 
23 juni 2011,

Or. fr

Ändringsförslag 5
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
20 maj 2010 om 
sammanhållningspolitikens bidrag till att 
uppnå Lissabon- och EU 2020-målen2, 

utgår

Or. fr

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0039.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0191.
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Ändringsförslag 6
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 30 juni 2010 ”Europa, 
världens främsta resmål – en ny politisk 
ram för europeisk turism” 
(COM(2010)0352),

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 7
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 26 augusti 2010 om en 
digital agenda för Europa 
(COM(2010)0245),

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 8
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 15 september 2010 
”Unga på väg – Ett initiativ för att släppa 
fram potentialen hos ungdomar att uppnå 
smart och hållbar tillväxt för alla i 

utgår
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Europeiska unionen” (COM(2010)0477),

Or. fr

Ändringsförslag 9
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 6 oktober 2010 
”Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-
strategin – Innovationsunionen” 
(COM(2010)0546),

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 10
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
14 december 2010 ”Goda styrelseformer 
för EU:s regionalpolitik: stödförfaranden 
och Europeiska kommissionens kontroll”1

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 11
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 23

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0468.
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
21 oktober 2010 ”En integrerad 
havspolitik – utvärdering av gjorda 
framsteg och nya utmaningar”1,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 12
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 27 oktober 2010 ”På 
väg mot en inre marknadsakt – Att skapa 
en verkligt konkurrenskraftig social 
marknadsekonomi: Femtio förslag för att 
arbeta, driva företagsverksamhet och 
handel bättre tillsammans” 
(COM(2010)0608),

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 13
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 24 januari 2011 ”En 
integrerad industripolitik för en 
globaliserad tid – Med konkurrenskraft 
och hållbar utveckling i centrum” 

utgår

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0386
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(COM(2010)0614),

Or. fr

Ändringsförslag 14
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
14 december 2010 ”Att uppnå verklig 
territoriell, social och ekonomisk 
sammanhållning inom EU – en 
nödvändig förutsättning för global 
konkurrenskraft?”1,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 15
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 9 november 2010 
”Slutsatserna i den femte rapporten om 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning: 
sammanhållningspolitikens framtid 
(COM(2010)0642),

utgår

Or. fr

                                               
1  Antagna texter, P7_TA(2010)0473
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Ändringsförslag 16
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 23 november 2010 
”En agenda för ny kompetens och 
arbetstillfällen: EU:s bidrag till full 
sysselsättning” (COM(2010)0682),

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 17
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 16 december 2010 
”Den europeiska plattformen mot 
fattigdom och social utestängning: en 
europeisk ram för social och territoriell 
sammanhållning” (COM(2010)0758),

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 18
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 26 januari 2011 ”Ett 
resurseffektivt Europa –

utgår
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flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-
strategin” (COM(2011)0021),

Or. fr

Ändringsförslag 19
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
9 mars 2011 om en industripolitik för en 
globaliserad tid1,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 20
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens vitbok 
”Färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde – ett konkurrenskraftigt 
och resurseffektivt transportsystem” 
(COM(2011)0144),

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 21
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 33

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0093.
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
23 juni 2011 om rapporten 2010 om 
genomförandet av 
sammanhållningspolitikens 
program 2007–20131, 

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 22
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
23 juni 2011 om lägesrapport om och 
framtida synergier för ökad effektivitet 
mellan Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och andra 
strukturfonder2, 

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 23
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
12 maj 2011 ”Innovationsunionen: Ett 
nytt Europa i världen efter krisen”3,

utgår

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0283.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0286.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0236.
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Or. fr

Ändringsförslag 24
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
8 juni 2011 ”Bortom BNP – Att mäta 
framsteg i en föränderlig värld”1,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 25
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
12 maj 2011 ”Unga på väg: – en ram för 
att förbättra Europas utbildningssystem”2,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 26
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 38

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
5 maj 2010 ”En ny digital agenda för 

utgår

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0473.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0230.
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Europa: 2015.eu”1:

Or. fr

Ändringsförslag 27
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en 
ny flerårig budgetram för ett 
konkurrenskraftigt och hållbart Europa 
för alla”2.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 28
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
5 juli 2011 om den femte 
sammanhållningsrapporten och strategin 
för sammanhållningspolitiken efter 20133,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 29
Nuno Teixeira

                                                                                                                                                  
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0133.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0316.
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Förslag till resolution
Beaktandeled 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 13 juli 2011 om den 
gemensamma fiskeripolitiken 
(COM(2011)0417), 

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 30
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 44

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
27 september 2011 ”Utnyttjandet av 
struktur- och sammanhållningsfonderna: 
lärdomar för EU:s framtida 
sammanhållningspolitik”1,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 31
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 45

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
27 september 2011 ”Europa, världens 
främsta resmål – en ny politisk ram för 
europeisk turism”2,

utgår

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0403.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0407.
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Or. fr

Ändringsförslag 32
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
26 oktober 2011 om agendan för ny 
kompetens och arbetstillfällen1,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 33
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 47

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
och rådets förslag till förordning av den 
6 oktober 2011 om gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden som omfattas av 
den gemensamma strategiska ramen, om 
allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och 
Sammanhållningsfonden samt om 
upphävande av förordning (EG)
nr 1083/2006 (COM(2011)0615),

utgår

Or. fr

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0466.
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Ändringsförslag 34
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 48

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
och rådets förslag till förordning av den 
6 oktober 2011 om särskilda bestämmelser 
för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning samt om 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1080/2006 (COM(2011)0614),

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 35
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 49

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
och rådets förslag till förordning av den 
6 oktober 2011 om 
Sammanhållningsfonden och om 
upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1084/2006 (COM(2011)0612),

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 36
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 50
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
och rådets förslag till förordning av den 
6 oktober 2011 om Europeiska 
socialfonden och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1081/2006 
(COM(2011)0607),

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 37
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 51

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
och rådets förslag till förordning av den 
6 oktober 2011 om Europeiska unionens 
program för social förändring och social 
innovation (COM(2011)0609),

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 38
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 52

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
och rådets förslag till förordning av den 
6 oktober 2011 om särskilda bestämmelser 
för stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till målet Europeiskt 
territoriellt samarbete (COM(2011)0611),

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 39
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 53

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
och rådets förslag till förordning av den 
6 oktober 2011 om ändring av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1082/2006 av den 
5 juli 2006 angående en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete 
(EGTS) för att förtydliga, förenkla och 
förbättra bildandet och genomförandet av 
sådana grupperingar (COM(2011)0610),

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 40
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 56

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
15 november 2011 om den europeiska 
plattformen mot fattigdom och social 
utestängning1,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 41
Nuno Teixeira

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0495.
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Förslag till resolution
Beaktandeled 58

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
arbetsprogram 2012 av den 
15 november 2011 om att skapa europeisk 
förnyelse (COM(2011)0777),

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 42
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 59

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 
av den 30 november 2011 om inrättande 
av ett program för att stödja den fortsatta 
utvecklingen av en integrerad 
havspolitik1,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 43
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 60

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 30 november 2011, 
”Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation” 
(COM(2011)0808), Europaparlamentets 

utgår

                                               
1 EUT L 321, 5.12.2011, s. 1.
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och rådets förslag till förordning av den 
30 november 2011 om inrättande av 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020) 
(COM(2011)0809) samt 
Europaparlamentets och rådets förslag till 
förordning av den 30 november 2011 om 
reglerna för deltagande och spridning i 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020) 
(COM(2011)0810),

Or. fr

Ändringsförslag 44
Nuno Teixeira

Förslag till resolution
Beaktandeled 61

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
15 december 2011 om färdplanen för ett 
gemensamt europeiskt transportområde –
ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem1,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 45
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Beaktandeled 65

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av dokumentet av den 
6 juli 2010, riktat till Europeiska 
kommissionens ordförande, José Manuel 
Durão Barroso, av medlemmarna i de 

– med beaktande av den gemensamma 
plattformen av den 6 juli 2010, riktad till 
Europeiska kommissionens ordförande, 
José Manuel Durão Barroso, av

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0584.
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yttersta randområdena till 
Europaparlamentet, om 
sammanhållningspolitikens prioriteringar 
i dessa områden efter år 2013,

konferensen för europeiska 
parlamentsledamöter från de yttersta 
randområdena till Europaparlamentet,

Or. fr

Ändringsförslag 46
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. I fördraget föreskrivs en differentierad 
tillämpning av fördragen i de yttersta 
randområdena genom att dessa områden 
tillåts särbehandling och ett eget regelverk 
genom artikel 349 i EUF-fördraget, som 
fastställer dessa regioners särskilda 
status.

A. Med stöd av primärrätten 
tillhandahåller fördraget i artikel 349 en 
rättslig grund på vilken en särskild 
rättslig status upprättats till förmån för de 
yttersta randområdena.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Alain Cadec

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. I fördraget föreskrivs en differentierad 
tillämpning av fördragen i de yttersta 
randområdena genom att dessa områden 
tillåts särbehandling och ett eget regelverk 
genom artikel 349 i EUF-fördraget, som 
fastställer dessa regioners särskilda status.

A. I fördraget föreskrivs en differentierad 
tillämpning av fördragen och av den 
gemensamma politiken i de yttersta 
randområdena genom att dessa områden 
tillåts särbehandling och ett eget regelverk 
genom artikel 349 i EUF-fördraget, som 
fastställer dessa regioners särskilda status.

Or. fr
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Ändringsförslag 48
Younous Omarjee

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Kriterierna för de yttersta 
randområdena bygger på fem 
grundläggande egenskaper som tydligt 
särskiljer dem från EU:s övriga regioner 
och territorier, nämligen följande:
1) De ingår i två geopolitiska områden på 
samma gång, eftersom de geografiskt 
hänger samman med de närliggande 
områdena som inte hör till EU medan de 
politiskt ingår i ett annat område.
2) De är relativt isolerade till följd av det 
mycket stora avståndet till Europa, och 
denna isolering förstärks av att områdena 
antingen är öar eller saknar förbindelser 
med omkringliggande områden.
3) Deras lokala marknader är synnerligen 
begränsade till följd av att befolkningen i 
områdena är så liten.
4) Olika geografiska och klimatologiska 
faktorer (avsaknaden av råvaror, 
områdenas ökaraktär, belägenhet inom 
områden med aktiva vulkaner, extrema 
klimatförhållanden m.m.) lägger hinder i 
vägen för att den primära och sekundära 
sektorn inom områdena ska kunna 
utvecklas av egen kraft.
5) De är ekonomiskt beroende av ett fåtal 
produkter eller ett fåtal industrigrenar 
eller till och med av en enda produkt.

Or. fr

Ändringsförslag 49
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover
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Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Försämringen av den ekonomiska 
situationen till följd av den ekonomiska 
och finansiella krisen är ännu 
allvarligare i de yttersta randområdena än 
i resten av EU:s regioner, vilket 
uppenbarar de strukturella svagheterna i
ekonomierna i dessa områden.

Or. es

Ändringsförslag 50
Younous Omarjee

Förslag till resolution
Skäl Ab (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ab. Det särskilda programmet för vissa 
regioner beroende på dessa regioners 
avsides läge och ökaraktär (Posei) som 
under perioden 1989–1991 börjat gälla 
inom alla yttersta randområden har som 
mål att göra det möjligt för dessa regioner 
att ta aktiv del i den inre marknadens 
dynamik. För detta ändamål sammanför 
programmet en rad multisektoriella 
åtgärder, bland annat en anpassning av 
EU:s politik till de verkliga förhållandena
ute i regionerna, särskilda åtgärder för att 
minska de kostnader som orsakats av de 
yttersta randområdenas geografiska 
belägenhet, stöd till lokal produktion på 
den regionala marknaden och ökad 
produktivitet inom traditionella 
exportnäringsgrenar.  

Or. fr
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Ändringsförslag 51
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. EU 2020-strategin har som mål att 
uppnå smart och hållbar tillväxt för alla 
och måste på lämpligt sätt beakta de 
yttersta randområdenas särskilda ställning, 
inte minst det faktum att förutsättningarna 
för dessa regioner att uppnå målen i 
strategin är sämre än för andra regioner. De 
yttersta randområdena avser samarbeta vid 
genomförandet av de fem mål som 
ska uppnås senast 2020 inom 
områdena sysselsättning, innovation, 
utbildning, social integration, klimat 
och energi.

B. Sammanhållningspolitiken bör 
anpassas efter EU 2020-strategin, som har 
som mål att samordna de politiska 
initiativen för att uppnå smart och hållbar 
tillväxt för alla genom främjandet av en 
ekonomi med hög sysselsättningsgrad och 
social och territoriell sammanhållning,
och som på lämpligt sätt måste beakta de 
yttersta randområdenas särskilda ställning.
Förutsättningarna för dessa regioner att 
uppnå målen i strategin är nämligen sämre 
än för andra regioner. De yttersta 
randområdena avser samarbeta vid 
genomförandet av de fem mål som ska 
uppnås senast 2020 inom områdena 
sysselsättning, innovation, utbildning, 
social integration, klimat och energi.

Or. es

Ändringsförslag 52
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Behovet av att leda en smart och 
hållbar utveckling för alla i de yttersta 
randområdena mot ett utnyttjande av 
deras potential och mot tillväxt i de 
ledande sektorerna får emellertid inte 
medföra att man förbiser vare sig de 
strukturella hinder som dessa regioner 
står inför eller den grundläggande roll 
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som de traditionella sektorerna spelar för 
utvecklingen.

Or. es

Ändringsförslag 53
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Sammanhållningspolitiken är av stor 
betydelse i dessa regioner för att minska 
olikheter, integrera regionerna på den inre 
marknaden och bekräfta dem i deras 
geografiska område, i likhet med arbetet 
med att uppfylla målen för EU 2020-
strategin, där de europeiska 
strukturfonderna spelar en avgörande roll.

C. Trots att sammanhållningspolitiken är 
av stor betydelse i dessa regioner för att 
minska olikheter, integrera regionerna på 
den inre marknaden och bekräfta dem i 
deras geografiska område, i likhet med 
arbetet med att uppfylla målen för EU 
2020-strategin, där de europeiska 
strukturfonderna spelar en avgörande roll, 
kan inte alla de svårigheter som de 
yttersta randområdena står inför lösas 
enbart genom denna EU-politik.

Or. es

Ändringsförslag 54
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Sammanhållningspolitiken är av stor 
betydelse i dessa regioner för att minska 
olikheter, integrera regionerna på den inre 
marknaden och bekräfta dem i deras 
geografiska område, i likhet med arbetet 
med att uppfylla målen för EU 2020-
strategin, där de europeiska 
strukturfonderna spelar en avgörande roll.

C. Sammanhållningspolitiken är av stor 
betydelse i dessa regioner för att minska 
olikheter, integrera regionerna på den inre 
marknaden och bekräfta dem i deras 
geografiska område, samt för att främja 
deras utveckling och ekonomiska 
konvergens med det kontinentala EU, 
vilket även gäller för arbetet med att 
uppfylla målen för EU 2020-strategin, där 
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de europeiska strukturfonderna spelar en 
avgörande roll.

Or. lt

Ändringsförslag 55
Luís Paulo Alves

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. En handlingsfrihet utan tvetydigheter 
bör bevaras avseende 
sammanhållningspolitiken och dess mål 
om minskning av regionala olikheter, 
varvid de minst gynnade områdena ska 
uppmärksammas särskilt.

Or. pt

Ändringsförslag 56
Catherine Grèze

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. De yttersta randområdenas ekonomier 
står inför en stor utmaning som består i att 
omvandla deras begränsningar till 
utsikter och möjligheter till tillväxt, 
samtidigt som nya globala utmaningar, 
som globaliseringen, klimatförändringarna, 
energiförsörjningen, utvecklingen av 
förnybar energi och befolkningstrycket, 
ställer krav på en samordning av EU:s 
politik och strategier.

D. De yttersta randområdenas ekonomier 
står inför en stor utmaning som består i att 
återerövra den inre marknaden med hjälp 
av ett hållbart jordbruk för att avhjälpa 
livsmedelsberoendet, samtidigt som nya 
globala utmaningar, som globaliseringen, 
klimatförändringarna, energiförsörjningen, 
utvecklingen av förnybar energi, 
bevarandet av den biologiska mångfalden, 
den sociala integrationen, 
fattigdomsbekämpningen och 
befolkningstrycket, ställer krav på en 
samordning av EU:s politik och strategier.
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Or. fr

Ändringsförslag 57
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. De yttersta randområdenas ekonomier 
står inför en stor utmaning som består i att 
omvandla deras begränsningar till utsikter 
och möjligheter till tillväxt, samtidigt som 
nya globala utmaningar, som 
globaliseringen, klimatförändringarna, 
energiförsörjningen, utvecklingen av 
förnybar energi och befolkningstrycket, 
ställer krav på en samordning av EU:s 
politik och strategier.

D. De yttersta randområdenas ekonomier 
står inför en stor utmaning som består i att 
omvandla deras begränsningar till utsikter 
och möjligheter till tillväxt, samtidigt som 
utmaningar som globaliseringen, 
klimatförändringarna, energiförsörjningen, 
utvecklingen av förnybar energi, en 
hållbar förvaltning av naturtillgångarna, 
inbegripet havets och jordbrukets 
tillgångar samt befolkningstrycket, ställer 
krav på samordning av all EU:s politik och 
alla EU:s strategier.

Or. es

Ändringsförslag 58
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. De yttersta randområdenas ekonomier 
står inför en stor utmaning som består i att 
omvandla deras begränsningar till utsikter 
och möjligheter till tillväxt, samtidigt som 
nya globala utmaningar, som 
globaliseringen, klimatförändringarna, 
energiförsörjningen, utvecklingen av 
förnybar energi och befolkningstrycket, 
ställer krav på en samordning av EU:s 
politik och strategier.

D. De yttersta randområdenas ekonomier 
står inför en stor utmaning som består i att 
omvandla deras begränsningar till utsikter 
och möjligheter till tillväxt, med hjälp av 
instrument som möjliggör en minskning 
av olikheterna i fråga om den fria 
rörligheten för personer, varor, kapital 
och tjänster, samtidigt som nya globala 
utmaningar, som globaliseringen, 
klimatförändringarna, energiförsörjningen, 
utvecklingen av förnybar energi och 
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befolkningstrycket, ställer krav på en 
samordning av EU:s politik och strategier.

Or. pt

Ändringsförslag 59
Younous Omarjee

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. På grund av sin ömtåliga 
produktionsstruktur och sitt 
utlandsberoende är de yttersta 
randområdena särskilt utsatta i den 
rådande ekonomiska, sociala och 
finansiella krisen.

Or. fr

Ändringsförslag 60
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Kommissionens förslag i den 
fleråriga budgetramen för perioden 2014–
2020 om att minska budgetposten för de 
yttersta randområdena och regioner med 
mycket låg befolkningstäthet med mer än 
46 % utgör ett frontalangrepp utan 
motstycke mot dessa territorier eftersom 
de blir de enda regionerna i EU som i 
själva verket får sänkta finansiella anslag 
i skiftet mellan de två budgetperioderna 
utan att ha placerats i en ny kategori.

Or. fr
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Ändringsförslag 61
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Sammanhållningspolitiken bör 
fortsätta att vara ett de huvudsakliga 
instrumenten bland EU:s åtgärder för att 
minska skillnaderna i utveckling i EU:s
regioner i allmänhet och i de yttersta 
randområdena i synnerhet.

Or. es

Ändringsförslag 62
Younous Omarjee

Förslag till resolution
Skäl Db (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Db. EU:s investeringar i de yttersta 
randområdena utgörs inte enbart av 
politiska insatser för att åtgärda 
eftersläpning och kompensera handikapp, 
utan också av investeringar till nytta och 
gagn för hela EU.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Skäl Db (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Db. Banksektorn är inte anpassad till 
särdragen i de yttersta randområdenas 
ekonomier, och därför blir leverantörer av 
finansiella tjänster extremt riskkänsliga 
eller kan till och med inte ens erbjuda de 
tjänster som behövs, vilket bland annat 
gör det betydligt svårare för innovativa 
små och medelstora företag och 
mikroföretag att få tillgång till 
finansiering.

Or. fr

Ändringsförslag 64
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Skäl Dc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Dc. Regeln om 150 kilometer i det 
gränsöverskridande samarbetet är illa 
avpassad för de yttersta randområdena, 
som till största delen utgörs av öar. De 
ekonomiska förbindelserna med de 
respektive medlemsstaterna är fortfarande 
alltför dominerande och det ekonomiska 
utbytet med EU:s andra länder och med 
grannländerna i regionen är bristfälligt.

Or. fr

Ändringsförslag 65
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Skäl Dd (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Dd. De yttersta randområdena bidrar på 
ett unikt sätt till EU:s biologiska 
mångfald, och där finns outnyttjade och 
ännu outforskade möjligheter inom 
farmakopé, turism och framtida utvinning 
som utgör ett ovärderligt arv för
kommande generationer.

Or. fr

Ändringsförslag 66
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Skäl De (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

De. Ingen hänsyn har tagits till de 
naturliga särdragen hos de yttersta 
randområdenas fiskerisektor och 
analyserna av fiskbestånden är 
otillräckliga, samtidigt som de yttersta 
randområdena har mångsidiga 
fiskeflottor och havet har stor betydelse 
både för dessa regioner och för hela EU.

Or. fr

Ändringsförslag 67
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Skäl Df (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Df. De höga levnadskostnaderna i de 
yttersta randområdena har fått mycket 
allvarliga sociala och samhälleliga 
konsekvenser, t.ex. upploppen i de 
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franska utomeuropeiska departementen 
2009, 2011 och 2012.

Or. fr

Ändringsförslag 68
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att EU:s 
yttersta randområden, i enlighet med 
fördraget, har rätt till en differentierad och 
gemensam behandling som bör ta sig 
uttryck i största möjliga tillgång till stöd, 
oberoende av utvecklingsnivån. 
Parlamentet understryker också att dessa 
regioners särdrag bör beaktas och skyddas 
i tillräcklig utsträckning då de inte kan 
behandlas på samma sätt som andra 
EU-regioner.

1. Europaparlamentet betonar att EU:s 
yttersta randområden, i enlighet med 
fördraget, har rätt till en differentierad och 
gemensam behandling genom vilken de 
ges rätt till den högsta stödnivån, 
oberoende av deras utvecklingsnivå 
uttryckt i inkomst per invånare, så att
deras särdrag beaktas och skyddas i 
tillräcklig utsträckning.

Or. es

Ändringsförslag 69
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att EU:s 
yttersta randområden, i enlighet med 
fördraget, har rätt till en differentierad och 
gemensam behandling som bör ta sig 
uttryck i största möjliga tillgång till stöd, 
oberoende av utvecklingsnivån. 
Parlamentet understryker också att dessa 
regioners särdrag bör beaktas och skyddas i 
tillräcklig utsträckning då de inte kan 

1. Europaparlamentet betonar att EU:s 
yttersta randområden, i enlighet med 
fördraget, har rätt till en differentierad och 
gemensam behandling som bör ta sig 
uttryck i största möjliga tillgång till stöd, 
oberoende av utvecklingsnivån. 
Parlamentet understryker också att dessa 
regioners särdrag bör beaktas och skyddas i 
tillräcklig utsträckning då de på vissa 
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behandlas på samma sätt som andra 
EU-regioner.

områden bör särbehandlas.

Or. fr

Ändringsförslag 70
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att EU:s 
yttersta randområden, i enlighet med 
fördraget, har rätt till en differentierad och 
gemensam behandling som bör ta sig 
uttryck i största möjliga tillgång till stöd,
oberoende av utvecklingsnivån. 
Parlamentet understryker också att dessa 
regioners särdrag bör beaktas och skyddas i 
tillräcklig utsträckning då de inte kan 
behandlas på samma sätt som andra 
EU-regioner.

1. Europaparlamentet betonar att EU:s 
yttersta randområden, i enlighet med 
fördraget, har rätt till en differentierad och 
gemensam behandling som bör ta sig 
uttryck i största möjliga tillgång till stöd. 
Parlamentet understryker också att dessa 
regioners särdrag bör beaktas och skyddas i 
tillräcklig utsträckning då de inte kan 
behandlas på samma sätt som andra EU-
regioner.

Or. pt

Ändringsförslag 71
Younous Omarjee

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att EU:s 
yttersta randområden, i enlighet med 
fördraget, har rätt till en differentierad och 
gemensam behandling som bör ta sig 
uttryck i största möjliga tillgång till stöd, 
oberoende av utvecklingsnivån. 
Parlamentet understryker också att dessa 
regioners särdrag bör beaktas och skyddas i 
tillräcklig utsträckning då de inte kan 

1. Europaparlamentet betonar att EU:s 
yttersta randområden, särskilt i enlighet 
med artikel 349 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, har rätt till en 
differentierad och gemensam behandling 
som bör ta sig uttryck i största möjliga 
tillgång till stöd, oberoende av 
utvecklingsnivån. Parlamentet understryker 
också att dessa regioners särdrag bör 
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behandlas på samma sätt som andra 
EU-regioner.

beaktas och skyddas i tillräcklig 
utsträckning då de inte kan behandlas på 
samma sätt som andra EU-regioner.

Or. fr

Ändringsförslag 72
Jens Nilsson, Riikka Manner

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmärksammar
artikel 2 i protokoll nr 6 till fördraget om 
Österrikes, Finlands och Sveriges 
anslutning1 och den speciella situationen 
för de nordligaste områdena med mycket 
låg befolkningstäthet, vilken motsvarar 
situationen i de yttersta randområdena. 
Parlamentet anser att det finns potential i 
dessa områden som kan spela en viktig 
roll i den framtida konkurrensen och i 
uppnåendet av målen i 
Europa 2020-strategin, och betonar 
därför att dessa områden som möter 
utmaningar bör fortsätta att få samma 
stöd.

Or. en

Ändringsförslag 73
Younous Omarjee

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att de 
yttersta randområdenas särskilda status 

                                               
1 EGT L 1, 1.1.1995, s.1.
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utgör ett erkännande av de tydliga 
skillnader som de yttersta randområdena 
uppvisar gentemot resten av EU 
(ökaraktär, avlägsen belägenhet, ringa 
storlek, beroende av ett fåtal produkter). 
Den är också ett erkännande av att de 
yttersta randområdena skiljer sig åt 
sinsemellan och att man måste ta fram 
anpassade lösningar för vart och ett av 
dessa områden.

Or. fr

Ändringsförslag 74
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet instämmer i att 
man för de yttersta randområdenas del 
lämpligen bör eftersträva de huvudsakliga 
mål som fastställts i Europa 2020-
strategin, men betonar nödvändigheten av 
att målen anpassas utifrån verkligheten 
för de enskilda områdena, med beaktande 
av deras regionala mångfald, strukturella 
situation och potentiella fördelar.

Or. es

Ändringsförslag 75
Younous Omarjee

Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet understryker att 
kommissionen bör tillämpa artikel 349 i 
EUF-fördraget i högre utsträckning än 
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den för närvarande gör, för att de yttersta 
randområdena ska kunna integreras på 
ett rättvist sätt och få en ekonomisk och 
social utveckling inom den inre 
marknaden och inom EU i stort. 
Parlamentet kräver med kraft att 
tillämpningsområdet för artikel 349 i 
EUF-fördraget, som ligger till grund för 
EU:s politik för de yttersta 
randområdena, ska tas upp på 
dagordningen för diskussion så att 
artikeln kan få det rättsliga, institutionella 
och politiska tillämpningsområde den 
kräver.

Or. fr

Ändringsförslag 76
Younous Omarjee

Förslag till resolution
Punkt 1c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet bedömer att det 
kommer att bli nästan omöjligt för de 
yttersta randområdena att uppnå de 
fastställda målen i Europa 2020-strategin 
om kommissionen inte tillämpar 
artikel 349 i EUF-fördraget på fler 
politikområden (fiskeri, miljö, inre 
marknaden, transport osv.). Parlamentet 
kräver också därför att enheten för de 
yttersta randområdena inom 
generaldirektoratet för regionalpolitik ska 
stärkas så att den kan anta den 
tvärpolitiska roll som krävs för att se till 
att EU:s olika politikområden är enhetliga 
i förhållande till de yttersta 
randområdena.

Or. fr
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Ändringsförslag 77
Jan Olbrycht

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet kräver att andra 
beslutskriterier ska användas då beslut 
fattas om vilka yttersta randområden ska 
få stöd från strukturfonderna, eftersom 
kriteriet BNP ”per invånare” inte 
återspeglar deras specifika ställning och 
strider mot idén bakom de yttersta 
randområdenas status liksom mot själva 
fördraget. Parlamentet understryker 
följaktligen att medfinansieringsgraden 
för de yttersta randområdena bör uppgå 
till 85 % för samtliga stödinstrument till 
dessa regioner. Parlamentet begär att 
färdigställandet av medel från 
strukturfonderna till de yttersta 
randområdena ska förlängas i syfte att 
skapa ett bättre genomförande.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 78
Dimitar Stoyanov

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet kräver att andra 
beslutskriterier ska användas då beslut 
fattas om vilka yttersta randområden ska få 
stöd från strukturfonderna, eftersom 
kriteriet BNP ”per invånare” inte 
återspeglar deras specifika ställning och 
strider mot idén bakom de yttersta 
randområdenas status liksom mot själva 
fördraget. Parlamentet understryker 
följaktligen att medfinansieringsgraden 

2. Europaparlamentet kräver att 
beslutskriterierna ska breddas då beslut 
fattas om vilka yttersta randområden som 
ska få stöd från strukturfonderna och att 
hänsyn ska tas till befolkningens ålder 
och sysselsättningsgrad, eftersom kriteriet 
BNP ”per invånare” på egen hand inte 
återspeglar deras specifika ställning och 
strider mot idén bakom de yttersta 
randområdenas status liksom mot själva 
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för de yttersta randområdena bör uppgå 
till 85 % för samtliga stödinstrument till 
dessa regioner. Parlamentet begär att 
färdigställandet av medel från 
strukturfonderna till de yttersta 
randområdena ska förlängas i syfte att 
skapa ett bättre genomförande.

fördraget.

Or. bg

Ändringsförslag 79
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet kräver att andra 
beslutskriterier ska användas då beslut 
fattas om vilka yttersta randområden ska 
få stöd från strukturfonderna, eftersom 
kriteriet BNP ”per invånare” inte 
återspeglar deras specifika ställning och 
strider mot idén bakom de yttersta 
randområdenas status liksom mot själva 
fördraget. Parlamentet understryker 
följaktligen att medfinansieringsgraden för 
de yttersta randområdena bör uppgå till 
85 % för samtliga stödinstrument till dessa 
regioner. Parlamentet begär att 
färdigställandet av medel från 
strukturfonderna till de yttersta 
randområdena ska förlängas i syfte att 
skapa ett bättre genomförande.

2. Europaparlamentet kräver att de yttersta 
randområdenas särskilda situation ska 
beaktas inom den framtida 
sammanhållningspolitiken. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att i detta 
sammanhang analysera om det är 
lämpligt att använda andra beslutskriterier 
eller indikatorer, förutom BNP, då beslut 
fattas om randområdenas rätt till stöd, 
eftersom kriteriet BNP ”per invånare” inte 
återspeglar deras specifika ställning och 
strider mot idén bakom de yttersta 
randområdenas status liksom mot själva 
fördraget. Därför begär parlamentet att ett 
särskilt klassificeringskriterium ska 
tillämpas, genom vilket de yttersta 
randområdena införlivas i kategorin 
regioner som utvecklas långsammare, 
oberoende av deras BNP-nivå, så att de 
blir föremål för de tematiska villkor som 
gäller för dessa regioner och som passar 
bättre för deras särskilda situation.
Parlamentet understryker följaktligen att 
medfinansieringsgraden för de yttersta 
randområdena bör uppgå till den högsta 
nivån för samtliga stödinstrument till dessa 
regioner, med andra ord till minst 85 %. 
Parlamentet betonar att användningen av 
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särskild tilldelning genom Eruf bör bli 
mer flexibel och begär, för alla de yttersta 
randområdenas del, att regeln om 
automatiska återtaganden av anslagen 
görs mer flexibel i syfte att skapa ett bättre 
genomförande avseende de tilldelade 
medlen.

Or. es

Ändringsförslag 80
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet kräver att andra 
beslutskriterier ska användas då beslut 
fattas om vilka yttersta randområden ska få 
stöd från strukturfonderna, eftersom 
kriteriet BNP ”per invånare” inte 
återspeglar deras specifika ställning och 
strider mot idén bakom de yttersta 
randområdenas status liksom mot själva 
fördraget. Parlamentet understryker 
följaktligen att medfinansieringsgraden för 
de yttersta randområdena bör uppgå till 
85 % för samtliga stödinstrument till dessa 
regioner. Parlamentet begär att 
färdigställandet av medel från 
strukturfonderna till de yttersta 
randområdena ska förlängas i syfte att 
skapa ett bättre genomförande.

2. Europaparlamentet kräver att andra 
beslutskriterier ska användas då beslut 
fattas om vilka yttersta randområden ska få 
stöd från strukturfonderna, t.ex. 
arbetslöshet, befolkningstäthet eller nivån 
på investeringar i forskning och 
utveckling, eftersom kriteriet BNP ”per 
invånare” inte återspeglar deras specifika 
ställning och strider mot idén bakom de 
yttersta randområdenas status liksom mot 
själva fördraget. Parlamentet understryker 
följaktligen att medfinansieringsgraden för 
de yttersta randområdena bör uppgå till 
85 % för samtliga stödinstrument till dessa 
regioner. Parlamentet begär att 
färdigställandet av medel från 
strukturfonderna till de yttersta 
randområdena ska förlängas i syfte att 
skapa ett bättre genomförande.

Or. fr

Ändringsförslag 81
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs Ferragut
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Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet kräver att andra 
beslutskriterier ska användas då beslut 
fattas om vilka yttersta randområden ska få 
stöd från strukturfonderna, eftersom 
kriteriet BNP ”per invånare” inte 
återspeglar deras specifika ställning och 
strider mot idén bakom de yttersta 
randområdenas status liksom mot själva 
fördraget. Parlamentet understryker 
följaktligen att medfinansieringsgraden för 
de yttersta randområdena bör uppgå till 
85 % för samtliga stödinstrument till dessa 
regioner. Parlamentet begär att 
färdigställandet av medel från 
strukturfonderna till de yttersta 
randområdena ska förlängas i syfte att 
skapa ett bättre genomförande.

2. Europaparlamentet kräver att andra 
beslutskriterier ska användas då beslut 
fattas om vilka yttersta randområden ska få 
stöd från strukturfonderna, eftersom 
kriteriet BNP ”per invånare” inte 
återspeglar deras specifika ställning och 
strider mot idén bakom de yttersta 
randområdenas status liksom mot själva 
fördraget. Parlamentet kräver därför att 
ett särskilt kriterium ska införas, enligt 
vilket man oberoende av BNP räknar de 
yttersta randområdena till de minst 
utvecklade regionerna, eftersom detta 
förfaringssätt är bäst lämpat för deras 
specifika situation. Parlamentet 
understryker dessutom att 
medfinansieringsgraden för de yttersta 
randområdena bör uppgå till 85 % för 
samtliga stödinstrument till dessa regioner. 
Parlamentet begär att färdigställandet av 
medel från strukturfonderna till de yttersta 
randområdena ska förlängas i syfte att 
skapa ett bättre genomförande.

Or. fr

Ändringsförslag 82
Catherine Grèze

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet kräver att andra 
beslutskriterier ska användas då beslut 
fattas om vilka yttersta randområden ska få 
stöd från strukturfonderna, eftersom 
kriteriet BNP ”per invånare” inte 
återspeglar deras specifika ställning och 
strider mot idén bakom de yttersta 

2. Europaparlamentet kräver att andra 
beslutskriterier ska användas då beslut 
fattas om vilka yttersta randområden ska få 
stöd från strukturfonderna, t.ex. BNP+ 
(BNP per invånare och ginikoefficienten) 
och det demografiska sårbarhetsindex 
som definieras i rapporten om regionerna 
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randområdenas status liksom mot själva 
fördraget. Parlamentet understryker 
följaktligen att medfinansieringsgraden för 
de yttersta randområdena bör uppgå till 
85 % för samtliga stödinstrument till dessa 
regioner. Parlamentet begär att 
färdigställandet av medel från 
strukturfonderna till de yttersta 
randområdena ska förlängas i syfte att 
skapa ett bättre genomförande.

2020, eftersom kriteriet BNP ”per 
invånare” inte återspeglar deras specifika 
ställning och strider mot idén bakom de 
yttersta randområdenas status liksom mot 
själva fördraget. Parlamentet understryker 
följaktligen att medfinansieringsgraden för 
de yttersta randområdena bör uppgå till 
85 % för samtliga stödinstrument till dessa 
regioner. Parlamentet begär att 
färdigställandet av medel från 
strukturfonderna till de yttersta 
randområdena ska förlängas i syfte att 
skapa ett bättre genomförande.

Or. fr

Ändringsförslag 83
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet kräver att andra 
beslutskriterier ska användas då beslut 
fattas om vilka yttersta randområden ska få 
stöd från strukturfonderna, eftersom 
kriteriet BNP ”per invånare” inte 
återspeglar deras specifika ställning och 
strider mot idén bakom de yttersta 
randområdenas status liksom mot själva 
fördraget. Parlamentet understryker 
följaktligen att medfinansieringsgraden för 
de yttersta randområdena bör uppgå till 
85 % för samtliga stödinstrument till dessa 
regioner. Parlamentet begär att 
färdigställandet av medel från 
strukturfonderna till de yttersta 
randområdena ska förlängas i syfte att 
skapa ett bättre genomförande.

2. Europaparlamentet kräver att andra 
beslutskriterier med anknytning till BNP 
och avvägda utifrån detsamma ska 
användas då beslut fattas om vilka yttersta 
randområden som ska få stöd från 
strukturfonderna, eftersom kriteriet BNP
”per invånare” inte återspeglar deras 
specifika ställning och strider mot idén 
bakom de yttersta randområdenas status 
liksom mot själva fördraget. Parlamentet 
understryker följaktligen att 
medfinansieringsgraden för de yttersta 
randområdena bör uppgå till 85 % för 
samtliga stödinstrument till dessa regioner. 
Parlamentet begär att färdigställandet av 
medel från strukturfonderna till de yttersta 
randområdena ska förlängas i syfte att 
skapa ett bättre genomförande.

Or. pt
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Ändringsförslag 84
Younous Omarjee

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser därför att de 
yttersta randområden som ska utgå ur 
mål 1 i framtiden bör omfattas av en 
särskild kategori, så man att på ett 
effektivt och tillfredsställande sätt kan 
garantera en framtida EU-finansiering av 
EU:s strategi för de yttersta 
randområdena och kompensera de 
nackdelar som beror på dessa områdens 
perifera läge, i enlighet med artikel 349 i 
EUF-fördraget.

Or. fr

Ändringsförslag 85
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att man för 
de yttersta randområdenas del bör göra 
betoningen av de tre viktigaste tematiska 
målen i de nya förslagen till förordningar 
fr.o.m. 2014 mer flexibel, vilket skulle 
förhindra en stark begränsning av 
möjligheterna till diversifiering och 
utveckling av den befintliga potentialen 
samt till tillvaratagande av komparativa 
fördelar och konkurrensfördelar.

Or. es
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Ändringsförslag 86
Oldřich Vlasák

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar, inom 
ramen för de extra anslagen från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), minskningen av de belopp som 
anslagits till de yttersta randområdena 
enligt förslaget för finansieringsperioden 
2014–2020, och begär att det ekonomiska 
arbetet med att genomföra EU 2020-
strategin ska innebära tillgång till 
EU-stöd som åtminstone är snarlika 
stöden i den nuvarande budgetramen. 
Parlamentet föreslår att andra kriterier 
ska tillämpas för anslagsfördelningen i 
syfte att uppnå en mer rättvis fördelning 
mellan områdena, till exempel en fast 
delsumma som delas lika mellan dessa 
områden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 87
Maurice Ponga, Alain Cadec

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar, inom 
ramen för de extra anslagen från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), minskningen av de belopp som 
anslagits till de yttersta randområdena 
enligt förslaget för finansieringsperioden 
2014–2020, och begär att det ekonomiska 
arbetet med att genomföra EU 2020-
strategin ska innebära tillgång till EU-stöd 
som åtminstone är snarlika stöden i den 

3. Europaparlamentet anser att den 
planerade minskningen på minst 40 % av 
de särskilda tilläggsanslagen till de 
yttersta randområdena enligt förslaget för 
finansieringsperioden 2014–2020 är 
oacceptabel och omotiverad. Parlamentet 
är dessutom bekymrat över 
kommissionens förslag om att minst 50 %
av de särskilda tilläggsanslagen ska 
användas till insatser som bidrar till 
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nuvarande budgetramen. Parlamentet 
föreslår att andra kriterier ska tillämpas för 
anslagsfördelningen i syfte att uppnå en 
mer rättvis fördelning mellan områdena, 
till exempel en fast delsumma som delas 
lika mellan dessa områden.

diversifieringen och moderniseringen av 
ekonomierna i de yttersta randområdena, 
eftersom detta påverkar den flexibilitet 
som de yttersta randområdena behöver för 
att kunna avhjälpa de nackdelar som 
nämns i artikel 349 i EUF-fördraget. 
Parlamentet begär att det ekonomiska 
arbetet med att genomföra EU 2020-
strategin ska innebära tillgång till EU-stöd 
som åtminstone är snarlika stöden i den 
nuvarande budgetramen. Parlamentet 
föreslår att andra kriterier ska tillämpas för 
anslagsfördelningen i syfte att uppnå en 
mer rättvis fördelning mellan områdena, 
till exempel en fast delsumma som delas 
lika mellan dessa områden.

Or. fr

Ändringsförslag 88
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar, inom 
ramen för de extra anslagen från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), minskningen av de belopp som 
anslagits till de yttersta randområdena 
enligt förslaget för finansieringsperioden 
2014–2020, och begär att det ekonomiska 
arbetet med att genomföra EU 2020-
strategin ska innebära tillgång till 
EU-stöd som åtminstone är snarlika 
stöden i den nuvarande budgetramen. 
Parlamentet föreslår att andra kriterier 
ska tillämpas för anslagsfördelningen i 
syfte att uppnå en mer rättvis fördelning 
mellan områdena, till exempel en fast 
delsumma som delas lika mellan dessa 
områden.

3. Europaparlamentet beklagar 
minskningen av de belopp som anslagits 
till de yttersta randområdena enligt 
förslaget för finansieringsperioden 2014–
2020, vilket innebär en minskning av de 
medel som avses för deras utveckling med 
7,5 %, dvs. 70 miljoner euro mindre än 
vad som tilldelades för den föregående 
perioden, och begär att den ekonomiska 
insatsen inom sammanhållningspolitiken 
inte under några omständigheter bör vara 
mindre än i den nuvarande budgetramen, 
utan tvärtom bör växa för att Europa 
2020-strategin ska kunna genomföras på 
ett sammanhängande sätt.

Or. es
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Ändringsförslag 89
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar, inom 
ramen för de extra anslagen från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), minskningen av de belopp som 
anslagits till de yttersta randområdena 
enligt förslaget för finansieringsperioden 
2014–2020, och begär att det ekonomiska 
arbetet med att genomföra EU 2020-
strategin ska innebära tillgång till EU-stöd 
som åtminstone är snarlika stöden i den 
nuvarande budgetramen. Parlamentet 
föreslår att andra kriterier ska tillämpas 
för anslagsfördelningen i syfte att uppnå 
en mer rättvis fördelning mellan 
områdena, till exempel en fast delsumma 
som delas lika mellan dessa områden.

3. Europaparlamentet beklagar, inom 
ramen för de extra anslagen från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), minskningen av de belopp som 
anslagits till de yttersta randområdena 
enligt förslaget för finansieringsperioden 
2014–2020, och är bekymrat över att dessa 
anslag, som inledningsvis infördes för att 
uppväga effekterna av de yttersta 
randområdenas strukturella nackdelar, 
ska förändras genom att upp till 50 % av 
anslagen öronmärks för olika mål. 
Parlamentet begär att dessa anslag ska 
omfatta upp till 85 %s samfinansiering i 
likhet med övriga anslag från Eruf. 
Parlamentet kräver därför att det 
ekonomiska arbetet med att genomföra EU 
2020-strategin ska innebära tillgång till 
EU-stöd som åtminstone är snarlika stöden 
i den nuvarande budgetramen.

Or. fr

Ändringsförslag 90
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar, inom 
ramen för de extra anslagen från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 

3. Europaparlamentet anser att 
kommissionens förslag om att minska 
anslagen till de yttersta randområdena och 
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(Eruf), minskningen av de belopp som 
anslagits till de yttersta randområdena 
enligt förslaget för finansieringsperioden 
2014–2020, och begär att det ekonomiska 
arbetet med att genomföra EU 2020-
strategin ska innebära tillgång till EU-stöd 
som åtminstone är snarlika stöden i den 
nuvarande budgetramen. Parlamentet 
föreslår att andra kriterier ska tillämpas för 
anslagsfördelningen i syfte att uppnå en 
mer rättvis fördelning mellan områdena, 
till exempel en fast delsumma som delas 
lika mellan dessa områden.

regioner med låg befolkningstäthet med 
över 46 % för finansieringsperioden 2014–
2020 är omotiverat och orättvist, och 
begär att det ekonomiska arbetet med att 
genomföra EU 2020-strategin ska innebära 
tillgång till EU-stöd som i praktiken 
åtminstone är snarlika stöden i den 
nuvarande budgetramen. Parlamentet 
föreslår att andra kriterier ska tillämpas för 
anslagsfördelningen i syfte att uppnå en 
mer rättvis fördelning mellan områdena, 
till exempel en fast delsumma som delas 
lika mellan dessa områden.

Or. fr

Ändringsförslag 91
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar, inom 
ramen för de extra anslagen från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), minskningen av de belopp som 
anslagits till de yttersta randområdena 
enligt förslaget för finansieringsperioden 
2014–2020, och begär att det ekonomiska 
arbetet med att genomföra EU 2020-
strategin ska innebära tillgång till EU-stöd 
som åtminstone är snarlika stöden i den 
nuvarande budgetramen. Parlamentet 
föreslår att andra kriterier ska tillämpas för 
anslagsfördelningen i syfte att uppnå en 
mer rättvis fördelning mellan områdena, 
till exempel en fast delsumma som delas 
lika mellan dessa områden.

3. Europaparlamentet beklagar, inom 
ramen för de extra anslagen från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), den ytterst påtagliga minskningen 
av de belopp som anslagits till de yttersta 
randområdena enligt förslaget för 
finansieringsperioden 2014–2020, med 
vetskap om att denna minskning kan 
komma att orsaka irreparabla skador inte 
bara vad gäller efterlevnaden av målen 
för de yttersta randområdena i Europa 
2020-strategin, utan också, på grund av 
dess oproportionalitet, vad gäller 
genomförandet av en effektiv 
sammanhållningspolitik, och begär att det 
ekonomiska arbetet med att genomföra 
EU 2020-strategin ska innebära tillgång till 
EU-stöd som åtminstone är snarlika stöden 
i den nuvarande budgetramen. Parlamentet 
föreslår att andra kriterier ska tillämpas för 
anslagsfördelningen i syfte att uppnå en 
mer rättvis fördelning mellan områdena, 
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till exempel en fast delsumma som delas 
lika mellan dessa områden

Or. pt

Ändringsförslag 92
Catherine Grèze

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar, inom 
ramen för de extra anslagen från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), minskningen av de belopp som 
anslagits till de yttersta randområdena 
enligt förslaget för finansieringsperioden 
2014–2020, och begär att det ekonomiska 
arbetet med att genomföra EU 2020-
strategin ska innebära tillgång till EU-stöd 
som åtminstone är snarlika stöden i den 
nuvarande budgetramen. Parlamentet 
föreslår att andra kriterier ska tillämpas för 
anslagsfördelningen i syfte att uppnå en 
mer rättvis fördelning mellan områdena, 
till exempel en fast delsumma som delas 
lika mellan dessa områden.

3. Europaparlamentet fördömer, inom 
ramen för de extra anslagen från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), minskningen av de belopp som 
anslagits till de yttersta randområdena 
enligt förslaget för finansieringsperioden 
2014–2020, och begär att det ekonomiska 
arbetet med att genomföra EU 2020-
strategin ska innebära tillgång till EU-stöd 
som åtminstone är snarlika stöden i den 
nuvarande budgetramen. Parlamentet 
föreslår att andra kriterier ska tillämpas för 
anslagsfördelningen i syfte att uppnå en 
mer rättvis fördelning mellan områdena, 
till exempel en fast delsumma som delas 
lika mellan dessa områden.

Or. fr

Ändringsförslag 93
Younous Omarjee

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påpekar att den 
före detta spanske ministern Pedro Solbes 
Mera genom sin nyligen utgivna rapport 
om de europeiska yttersta randområdena 
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på den inre marknaden har visat att de 
yttersta randområdenas ekonomier i alla 
avseenden är pressade av höga kostnader. 
Parlamentet vill också göra 
kommissionen uppmärksam på de fall av 
monopolsituationer, missbruk av 
dominerande ställning och olagliga 
överenskommelser som är vanligt 
förekommande framför allt i de franska 
yttersta randområdena och som leder till 
en orättvis ökning av de redan höga 
levnadskostnaderna. 

Or. fr

Ändringsförslag 94
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmärksammar 
att de yttersta randområdenas situation 
inte tas upp på nytt i det nya förslaget till 
förordning om den kommande 
Europeiska socialfonden, dels med tanke 
på de strukturella egenskaper som anges i 
artikel 349 i EUF-fördraget, dels med 
tanke på deras särskilda ekonomiska 
situation som placerar dem bland de 
regioner som har den högsta 
arbetslösheten i EU.

Or. fr

Ändringsförslag 95
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar till att 
Erufs specifika extra anslag för de 
yttersta randområdena ska bibehållas och 
anser att minimianslaget, räknat som stöd 
per invånare, bör vara minst lika stort
som det som har tilldelats under 
innevarande period. Parlamentet 
understryker dessutom vikten av att knyta 
detta specifika extra anslag till de 
svårigheter som framhålls i artikel 349 i 
fördraget och till de specifika målen för 
EU:s strategi till förmån för de yttersta 
randområdena och av att möjliggöra ett 
användande såväl för investeringsutgifter 
som för verksamhetsutgifter.

Or. es

Ändringsförslag 96
Dimitar Stoyanov

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar behovet av 
att anpassa den europeiska skatte- och 
tullpolitiken i syfte att stärka 
konkurrenskraften hos de yttersta 
randområdenas ekonomier, samt vikten 
av frizoner i diversifieringen av den 
ekonomiska verksamheten och i 
skapandet av kvalificerade arbetstillfällen 
i de yttersta randområdena.

utgår

Or. bg

Ändringsförslag 97
Patrice Tirolien
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Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar behovet av 
att anpassa den europeiska skatte- och 
tullpolitiken i syfte att stärka 
konkurrenskraften hos de yttersta 
randområdenas ekonomier, samt vikten av 
frizoner i diversifieringen av den 
ekonomiska verksamheten och i skapandet 
av kvalificerade arbetstillfällen i de yttersta 
randområdena. 

4. Europaparlamentet betonar behovet av 
att anpassa den europeiska skatte- och 
tullpolitiken i syfte att stärka 
konkurrenskraften hos de yttersta 
randområdenas ekonomier, samt vikten av 
frizoner i diversifieringen av den
ekonomiska verksamheten och i skapandet 
av kvalificerade arbetstillfällen i de yttersta 
randområdena. Parlamentet framhåller 
därför betydelsen av särskilda 
bestämmelser, t.ex. om sjötullar, för de 
lokala samhällenas finansiering och 
företagens konkurrenskraft och begär att 
dessa bestämmelser ska förlängas bortom 
2014. Parlamentet önskar även att de 
särskilda undantagsreglerna knutna till 
viss traditionell produktion, t.ex. av rom, 
ska stärkas.

Or. fr

Ändringsförslag 98
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar behovet av 
att anpassa den europeiska skatte- och 
tullpolitiken i syfte att stärka 
konkurrenskraften hos de yttersta 
randområdenas ekonomier, samt vikten av 
frizoner i diversifieringen av den 
ekonomiska verksamheten och i skapandet 
av kvalificerade arbetstillfällen i de yttersta 
randområdena. 

4. Europaparlamentet betonar behovet av 
att anpassa den europeiska skatte- och 
tullpolitiken i syfte att stärka 
konkurrenskraften hos de yttersta 
randområdenas ekonomier, samt vikten av 
lämpliga skatte- och tullbestämmelser i 
diversifieringen av den ekonomiska 
verksamheten och i skapandet av varaktiga
arbetstillfällen i de yttersta randområdena. 
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Or. fr

Ändringsförslag 99
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att de 
ursprungliga handelsbestämmelserna i de 
handelsavtal som EU ingår med de 
yttersta randområdenas grannländer 
måste anpassas så att de tar större hänsyn 
till dessa länders särdrag inom ramen för 
de avtal som slutits för en europeisk 
ekonomisk enhet med 
samhällsekonomiska, geografiska och 
klimatmässiga förutsättningar som helt 
skiljer sig från de yttersta randområdenas 
förutsättningar.

Or. fr

Ändringsförslag 100
Maurice Ponga, Alain Cadec

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet begär att den 
särskilda behandlingen av de yttersta 
randområdena i fråga om statligt stöd ska 
fortsätta, och efterlyser en korrigering av 
diskrimineringen mellan de yttersta 
randområdena då en orättvis ökning i 
enlighet med dessa regioners BNP skapar 
en obalansfaktor för regionerna som 
helhet.

5. Europaparlamentet påpekar att ett 
undantag bör gälla för samtliga yttersta 
randområden i enlighet med 
artikel 107.3 a i EUF-fördraget i fråga om 
statligt stöd, med tanke på deras 
strukturella, ekonomiska och sociala
situation. Parlamentet förespråkar ett 
bibehållande av den nuvarande nivån på 
investeringsstödet till stora, medelstora 
och små företag i de yttersta 
randområdena, och anser att driftstöd ska 
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kunna utdelas inom ramen för ett flexibelt 
regelverk.

Or. fr

Ändringsförslag 101
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet begär att den 
särskilda behandlingen av de yttersta 
randområdena i fråga om statligt stöd ska 
fortsätta, och efterlyser en korrigering av 
diskrimineringen mellan de yttersta 
randområdena då en orättvis ökning i 
enlighet med dessa regioners BNP skapar 
en obalansfaktor för regionerna som 
helhet.

5. Europaparlamentet begär att den 
särskilda behandlingen av de yttersta 
randområdena i fråga om statligt stöd ska 
fortsätta genom att man bibehåller den 
nuvarande nivån på investeringsstödet till 
stora, medelstora och små företag i de 
yttersta randområdena och gör det möjligt 
att utdela icke-avtagande och 
icke-tidsbegränsat driftstöd inom ramen 
för ett flexibelt regelverk, eftersom det har 
visat sig att ett sådant stöd inte skadar 
konkurrensen och att det hjälper de 
yttersta randområdena att uppnå Europa 
2020-strategins innovations-, forsknings-
och miljömål.

Or. fr

Ändringsförslag 102
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet begär att den 
särskilda behandlingen av de yttersta 
randområdena i fråga om statligt stöd ska 

5. Europaparlamentet begär att den 
särskilda behandlingen av de yttersta 
randområdena i fråga om statligt stöd ska 
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fortsätta, och efterlyser en korrigering av 
diskrimineringen mellan de yttersta 
randområdena då en orättvis ökning i 
enlighet med dessa regioners BNP skapar 
en obalansfaktor för regionerna som 
helhet.

fortsätta.

Or. pt

Ändringsförslag 103
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet begär att den 
särskilda behandlingen av de yttersta 
randområdena i fråga om statligt stöd ska 
fortsätta, och efterlyser en korrigering av 
diskrimineringen mellan de yttersta 
randområdena då en orättvis ökning i 
enlighet med dessa regioners BNP skapar 
en obalansfaktor för regionerna som helhet.

5. Europaparlamentet begär att den 
särskilda behandlingen av de yttersta 
randområdena i fråga om statligt stöd ska 
fortsätta då en orättvis ökning i enlighet 
med dessa regioners BNP skapar en 
obalansfaktor för regionerna som helhet.

Or. fr

Ändringsförslag 104
Luís Paulo Alves

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet motsätter sig 
möjligheten att dra tillbaka medel eller 
investeringskapacitet från regioner eller 
program, på grund av att den berörda 
medlemsstaten brustit i efterlevnaden av 
vissa makroekonomiska eller finansiella 
skyldigheter.
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Or. pt

Ändringsförslag 105
Maurice Ponga, Alain Cadec

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet understryker att 
företagens tillgång till finansiering i de 
yttersta randområdena måste förbättras, 
bland annat genom att man inleder en 
dialog med EIB-gruppen och stöder 
inrättandet av fonder för lokala 
investeringar i samtliga yttersta 
randområden och utvecklingen på de 
regionala investeringsmarknaderna.

Or. fr

Ändringsförslag 106
Younous Omarjee

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet anser att EU med 
sina insatser bör ha som mål att spela en 
nyckelroll och öka initiativkraften så att 
spjutspetscentrum utvecklas i de yttersta 
randområdena inom de sektorer där man 
kan tillvarata sina fördelar och sitt 
kunnande, bland annat i fråga om 
avfallshantering, förnybar energi, 
energioberoende, biologisk mångfald, 
rörlighet bland studerande, 
klimatforskning eller krishantering.

Or. fr
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Ändringsförslag 107
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet anser att de 
åtgärder som vidtas på EU-nivå med 
utgångspunkt i EU:s allmänna 
förhållanden inte alltid är effektiva i de 
yttersta randområdena, och att de 
försöksbestämmelser som har 
konsoliderats genom artikel 349 i 
fördraget och gett verkligt goda resultat 
skulle kunna utökas till att gälla hela 
unionen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i ännu högre 
utsträckning pröva nya alternativ i dessa 
regioner i syfte att skapa en innovativ och 
hållbar tillväxt för alla.

Or. fr

Ändringsförslag 108
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet framhåller att 
invånarna i de yttersta randområdena 
måste kunna ta del av den inre 
marknadens fördelar på samma villkor 
som unionens övriga medborgare, och 
kräver att åtgärder ska vidtas i enlighet 
med rekommendationerna i Pedro Solbes 
rapport. Parlamentet kräver att 
möjligheterna att upprätta en ram för 
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särskilt statsstöd till de yttersta 
randområdena ska undersökas.

Or. fr

Ändringsförslag 109
Catherine Grèze

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet konstaterar att de 
investeringar som gjorts via 
regionalpolitiken i de yttersta 
randområdena för att bekämpa 
klimatförändringarna är relativt små, och 
konstaterar dessutom att de av 
regionalpolitikens investeringar i de 
yttersta randområdena som har gått till 
verksamhet som förstärker 
klimatförändringarnas negativa effekter 
är större än de investeringar som har 
gjorts för att reparera skador som 
orsakats av klimatförändringarna. För att 
målen i Europa 2020-strategin ska 
uppfyllas på bästa sätt stöder parlamentet 
därför förslaget i den studie som utskottet 
för regional utveckling offentliggjorde i
juli 2011 om att införa ett kriterium 
kopplat till klimatförändringarna för 
varje projekt som finansieras av 
sammanhållningspolitiken, i syfte att 
utvärdera projektets klimatpåverkan. 

Or. fr

Ändringsförslag 110
Younous Omarjee

Förslag till resolution
Punkt 5b (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet betonar de 
offentliga tjänsternas betydelse för den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen i de yttersta 
randområdena, i synnerhet inom sektorer 
som luft- och sjötransport, posttjänster, 
energi och kommunikation.

Or. fr

Ändringsförslag 111
Oldřich Vlasák

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet efterlyser en 
förstärkning av de stödåtgärder inom 
jordbruket som vidtagits genom 
Posei-programmet (det särskilda 
programmet för vissa regioner beroende 
på dessa regioners avsides läge och 
ökaraktär) för att svara på konkurrensen 
från producenter som gynnas av lägre 
produktionskostnader. Parlamentet 
uppmanar till att undantag även 
fortsättningsvis ska tillåtas i de yttersta 
randområdena som en del av den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 112
Catherine Grèze

Förslag till resolution
Punkt 6
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Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet efterlyser en 
förstärkning av de stödåtgärder inom 
jordbruket som vidtagits genom 
Posei-programmet (det särskilda 
programmet för vissa regioner beroende på 
dessa regioners avsides läge och ökaraktär) 
för att svara på konkurrensen från 
producenter som gynnas av lägre 
produktionskostnader. Parlamentet 
uppmanar till att undantag även 
fortsättningsvis ska tillåtas i de yttersta 
randområdena som en del av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 

6. Europaparlamentet efterlyser en 
förstärkning av de stödåtgärder inom 
jordbruket som vidtagits genom 
Posei-programmet (det särskilda 
programmet för vissa regioner beroende på 
dessa regioners avsides läge och ökaraktär) 
för att svara på konkurrensen från 
producenter som gynnas av lägre 
produktionskostnader. Parlamentet 
uppmanar till att undantag även 
fortsättningsvis ska tillåtas i de yttersta 
randområdena som en del av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
Parlamentet påpekar i detta avseende att 
EU vid upprättandet av handelsavtal 
mellan EU och tredjeländer måste ta 
hänsyn till avtalens inverkan på de 
yttersta randområdenas lokala 
produktion. Parlamentet framhåller att 
EU i sin politik bör prioritera 
utvecklingen av de yttersta 
randområdenas lokala produktion av 
jordbruksgrödor framför exportprodukter. 

Or. fr

Ändringsförslag 113
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet efterlyser en 
förstärkning av de stödåtgärder inom 
jordbruket som vidtagits genom 
Posei-programmet (det särskilda 
programmet för vissa regioner beroende på 
dessa regioners avsides läge och ökaraktär) 
för att svara på konkurrensen från 
producenter som gynnas av lägre 
produktionskostnader. Parlamentet 

6. Europaparlamentet efterlyser en 
förstärkning av de stödåtgärder inom 
jordbruket som vidtagits genom 
Posei-programmet (det särskilda 
programmet för vissa regioner beroende på 
dessa regioners avsides läge och ökaraktär) 
för att svara på konkurrensen från 
producenter som gynnas av lägre 
produktionskostnader. Parlamentet 
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uppmanar till att undantag även 
fortsättningsvis ska tillåtas i de yttersta 
randområdena som en del av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 

uppmanar till att särskilda bestämmelser
även fortsättningsvis ska tillämpas för de 
yttersta randområdena som en del av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 

Or. fr

Ändringsförslag 114
Luís Paulo Alves

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet hävdar behovet av 
att genomföra konsekvensanalys av 
förslag till EU-lagstiftning och av avtal 
som sluts av EU avseende de yttersta 
randområdenas ekonomier.

Or. pt

Ändringsförslag 115
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet understryker behovet 
av att upprätthålla förvaltningsåtgärder och 
skydd av marina resurser, vattenbruk, 
återinförande av möjligheten att bevilja 
stöd för förnyelse av flottan, och efterlyser 
en ökad ersättning för merkostnader inom 
Posei-programmet för fiskeri. 

7. Europaparlamentet understryker behovet 
av att upprätthålla hållbara 
förvaltningsåtgärder och skydd av marina 
resurser och av att gradvis begränsa 
tillträdet till havsområden som fastställts 
som biologiskt känsliga uteslutande till 
regionala flottor och av att använda 
motorer i fiskefartygen som är 
skonsamma mot miljön samt av att dra 
nytta av vattenbruk och återinföra
möjligheten att bevilja stöd för 
modernisering av flottan för att förbättra 
säkerhets- och hygienförhållandena och 
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genomföra god praxis, och efterlyser en 
ökad ersättning för merkostnader inom 
Posei-programmet för fiskeri.

Or. pt

Ändringsförslag 116
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet understryker behovet 
av att upprätthålla förvaltningsåtgärder och 
skydd av marina resurser, vattenbruk, 
återinförande av möjligheten att bevilja 
stöd för förnyelse av flottan, och efterlyser 
en ökad ersättning för merkostnader inom 
Posei-programmet för fiskeri. 

7. Europaparlamentet understryker behovet 
av att upprätthålla förvaltningsåtgärder och 
skydd av marina resurser, vattenbruk, 
återinförande av möjligheten att bevilja 
stöd för förnyelse av flottan, och efterlyser 
en ökad ersättning för merkostnader inom 
Posei-programmet för fiskeri. Parlamentet 
framhåller att ett särskilt instrument för 
fiskerisektorn måste inrättas enligt 
Posei-modellen för att främja 
utvecklingen i varje region på grundval av 
utvecklingsmodeller som lokala aktörer 
enats om.

Or. fr

Ändringsförslag 117
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet understryker behovet 
av att upprätthålla förvaltningsåtgärder och 
skydd av marina resurser, vattenbruk, 
återinförande av möjligheten att bevilja 

7. Europaparlamentet understryker behovet 
av att upprätthålla förvaltningsåtgärder och 
skydd av marina resurser, vattenbruk, 
återinförande av möjligheten att bevilja 
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stöd för förnyelse av flottan, och efterlyser 
en ökad ersättning för merkostnader inom 
Posei-programmet för fiskeri. 

stöd för förnyelse och modernisering av 
flottan, och efterlyser en ökad ersättning 
för merkostnader inom Posei-programmet 
för fiskeri. 

Or. fr

Ändringsförslag 118
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar de yttersta 
randområdenas havsprägel och fiskets 
betydelse, med tanke på den exklusiva 
ekonomiska zon som dessa områden utgör, 
och vars möjligheter bör komma till 
uttryck genom konkreta åtgärder för en 
verklig havsekonomi, något som 
stödprogrammet inom EU:s integrerade 
havspolitik bör ta vederbörlig hänsyn till.

8. Europaparlamentet beklagar att man i 
förslaget till reform av den gemensamma 
fiskeripolitiken inte tagit tillräcklig 
hänsyn till de yttersta randområdenas 
situation och förutsättningar. Parlamentet 
betonar de yttersta randområdenas 
havsprägel och fiskets betydelse, med 
tanke på den exklusiva ekonomiska zon 
som dessa områden utgör, och vars 
möjligheter bör komma till uttryck genom 
konkreta och enhetliga åtgärder för en 
verklig havsekonomi, något som 
stödprogrammet inom EU:s integrerade 
havspolitik bör ta vederbörlig hänsyn till. 
Parlamentet anser att det måste bli lättare 
att kombinera de interna och externa 
delarna av den gemensamma 
fiskeripolitiken på ett sätt som gynnar de 
yttersta randområdena samt att vidta 
kompensationsåtgärder för att minska de 
skador som orsakats av de upprättade 
fiskeriavtalen.

Or. fr

Ändringsförslag 119
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover
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Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar de yttersta 
randområdenas havsprägel och fiskets 
betydelse, med tanke på den exklusiva 
ekonomiska zon som dessa områden 
utgör, och vars möjligheter bör komma till 
uttryck genom konkreta åtgärder för en 
verklig havsekonomi, något som 
stödprogrammet inom EU:s integrerade 
havspolitik bör ta vederbörlig hänsyn till.

8. Europaparlamentet betonar de yttersta 
randområdenas havsprägel och fiskets 
betydelse, med tanke på den exklusiva 
ekonomiska zon som dessa områden utgör, 
och vars möjligheter bör komma till 
uttryck genom konkreta åtgärder för en 
verklig havsekonomi, något som 
stödprogrammet inom EU:s integrerade 
havspolitik bör ta vederbörlig hänsyn till. 
Parlamentet understryker behovet av att 
beakta de berörda yttersta randområdenas 
intressen vid förhandlingar om 
internationella fiskeriavtal och vid 
fastställandet av kompensationsåtgärder 
som mildrar de skador som uppkommer 
till följd av att nämnda avtal tecknas.

Or. es

Ändringsförslag 120
Alain Cadec, Maurice Ponga

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar de yttersta 
randområdenas havsprägel och fiskets 
betydelse, med tanke på den exklusiva 
ekonomiska zon som dessa områden utgör, 
och vars möjligheter bör komma till 
uttryck genom konkreta åtgärder för en 
verklig havsekonomi, något som 
stödprogrammet inom EU:s integrerade 
havspolitik bör ta vederbörlig hänsyn till.

8. Europaparlamentet betonar de yttersta 
randområdenas havsprägel och fiskets 
betydelse för den regionala planeringen 
och för sysselsättningen bland 
lokalbefolkningen, med tanke på den 
exklusiva ekonomiska zon som dessa 
områden utgör, och vars möjligheter bör 
komma till uttryck genom konkreta 
åtgärder för en verklig havsekonomi, något 
som stödprogrammet inom EU:s 
integrerade havspolitik bör ta vederbörlig 
hänsyn till.
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Or. fr

Ändringsförslag 121
Luís Paulo Alves

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet påminner om det 
växande ekonomiska intresse som 
havsbottnarnas oerhörda rikedomar 
väcker och om de yttersta randområdenas 
enorma mineraltillgångar samt enorma 
biogenetiska och biotekniska potential på 
dessa områden samt om betydelsen av att 
beakta detta i EU:s nya strategi för de 
yttersta randområdena, för att säkerställa 
utvecklingen av en kunskapsekonomi på 
grundval av havet och tillkomsten av 
ekonomiska verksamheter med högt 
mervärde inom områden som t.ex. 
medicin, läkemedel och energi.

Or. pt

Ändringsförslag 122
Alain Cadec, Maurice Ponga

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet påpekar att de 
yttersta randområdena i Atlanten kommer 
att delta i den strategi för Atlanten som 
håller på att utarbetas, och att deras 
deltagande i strategin främst kommer att 
inriktas på tillgängligheten och den 
maritima ekonomin.

Or. fr
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Ändringsförslag 123
Younous Omarjee

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet anser att de 
yttersta randområdena måste spela en 
framträdande roll och betraktas som 
centrala i EU:s havspolitik. Parlamentet 
framhåller den roll som områdena kan 
komma att spela, både när det gäller en 
hållbar användning av hav, oceaner och 
kustområden och i fråga om 
internationell havsförvaltning.

Or. fr

Ändringsförslag 124
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om 
turistnäringens betydelse och 
uppmanar kommissionen att påskynda 
genomförandet av den europeiska 
handlingsplanen och att garantera en 
större samordning av befintliga 
budgetposter, med särskilt fokus på de 
yttersta randområdena.

9. Europaparlamentet påminner om 
turistnäringens betydelse och 
uppmanar kommissionen att påskynda 
genomförandet av den europeiska 
handlingsplanen och att garantera en 
större samordning av befintliga 
budgetposter, med specifikt fokus på de 
yttersta randområdena.

Or. fr
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Ändringsförslag 125
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att de 
yttersta randområdena avser satsa 
på en forsknings- och innovationsstrategi 
och på tillväxt av sina företagsnät. 
Parlamentet kräver att teknisk infrastruktur 
och innovationscentra skapas, att projekt 
och partnerskap med enheter inom 
vetenskapliga och tekniska system 
utvecklas samt att utbyten av idéer och
bästa praxis sker genom europeiska nätverk 
för stöd till innovation.

10. Europaparlamentet betonar att de 
yttersta randområdena avser satsa på en 
forsknings- och innovationsstrategi och på 
tillväxt av sina företagsnät, särskilt genom 
att uppmuntra företagaranda hos unga 
människor för att de små och medelstora 
företagen ska kunna utvecklas och för att 
undvika ungdomsarbetslöshet. 
Parlamentet kräver att teknisk infrastruktur 
och innovationscentra skapas, att projekt 
och partnerskap med enheter inom 
vetenskapliga och tekniska system 
utvecklas samt att utbyten av idéer och 
bästa praxis sker genom europeiska nätverk 
för stöd till innovation.

Or. ro

Ändringsförslag 126
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att de 
yttersta randområdena avser satsa 
på en forsknings- och innovationsstrategi 
och tillväxt vad gäller deras nätverk av 
företag. Parlamentet kräver att teknisk
infrastruktur och innovationscentra skapas, 
att projekt och partnerskap med enheter 
inom vetenskaps- och tekniska system 
utvecklas samt utbyte av idéer och 
bästa praxis genom europeiska nätverk 

10. Europaparlamentet betonar att de 
yttersta randområdena avser satsa 
på en forsknings- och innovationsstrategi 
och tillväxt vad gäller deras nätverk av 
företag. Parlamentet kräver att teknisk 
infrastruktur och innovationscentra skapas, 
att projekt och partnerskap med enheter 
inom vetenskaps- och tekniska system 
utvecklas samt utbyte av idéer och 
bästa praxis genom europeiska nätverk 
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för stöd till innovation. för stöd till innovation och smart 
specialisering, t.ex. plattformen S3.

Or. fr

Ändringsförslag 127
Catherine Grèze

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att de 
yttersta randområdena avser satsa 
på en forsknings- och innovationsstrategi 
och på tillväxt av sina företagsnät. 
Parlamentet kräver att teknisk infrastruktur 
och innovationscentra skapas, att projekt 
och partnerskap med enheter inom 
vetenskapliga och tekniska system 
utvecklas samt att utbyten av idéer och 
bästa praxis sker genom europeiska nätverk 
för stöd till innovation.

10. Europaparlamentet betonar att de 
yttersta randområdena avser satsa 
på en forsknings- och innovationsstrategi 
och på utveckling av sina företagsnät. 
Parlamentet kräver att teknisk infrastruktur 
och innovationscentra skapas, att projekt 
och partnerskap med enheter inom 
vetenskapliga och tekniska system 
utvecklas samt att utbyten av idéer och 
bästa praxis sker genom europeiska nätverk 
för stöd till innovation.

Or. fr

Ändringsförslag 128
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att de 
yttersta randområdena avser satsa 
på en forsknings- och innovationsstrategi 
och på tillväxt av sina företagsnät. 
Parlamentet kräver att teknisk infrastruktur 
och innovationscentra skapas, att projekt 
och partnerskap med enheter inom 
vetenskapliga och tekniska system 
utvecklas samt att utbyten av idéer och 

10. Europaparlamentet betonar att de 
yttersta randområdena avser satsa 
på en forsknings- och innovationsstrategi 
och på tillväxt av sina företagsnät. 
Parlamentet kräver att teknisk infrastruktur 
och europeiska innovationscentrum
skapas, att projekt och partnerskap med 
enheter inom vetenskapliga och tekniska 
system utvecklas samt att utbyten av 
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bästa praxis sker genom europeiska nätverk 
för stöd till innovation.

idéer och bästa praxis sker 
genom europeiska nätverk för stöd till 
innovation.

Or. fr

Ändringsförslag 129
Lambert van Nistelrooij

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet efterlyser 
strategier för smart specialisering och 
långsiktiga investeringar i de yttersta 
randområdena inom ramen för 
sammanhållningsstödet och för att 
säkerställa ett aktivt deltagande i 
flaggskeppsprojekten i Europa 2020-
strategin.

Or. en

Ändringsförslag 130
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet understryker att en 
gemensam europeisk transportpolitik ska 
bidra till tillväxt för alla i de yttersta 
randområdena och minska bristen på 
tillgänglighet i dessa regioner. Parlamentet 
uppmanar till skapandet av en särskild ram 
för stöd till transporter i de yttersta 
randområdena, och till skapande av 
logistikplattformer för genomförande av 
projekt som motorvägar till sjöss. 
Parlamentet belyser den potential som 

11. Europaparlamentet understryker att en 
gemensam europeisk transportpolitik ska 
bidra till tillväxt för alla i de yttersta 
randområdena och minska bristen på 
tillgänglighet i dessa regioner. Parlamentet 
uppmanar till skapandet av en särskild ram 
för stöd till transporter i de yttersta 
randområdena, och till skapande av 
logistikplattformer för genomförande av 
projekt som motorvägar till sjöss som 
inbegriper de yttersta randområdena. 
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programmet Marco Polo har för de yttersta 
randområdena, och begär att kommissionen 
ska göra det mer flexibelt och förlänga det 
efter år 2013 samt att ”mekanismen för 
samtrafik i Europa” särskilt ska hänvisa till 
de yttersta randområdena.

Parlamentet kräver att de yttersta 
randområdena helt ska integreras i de 
prioriterade projekten för det framtida 
transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 
Parlamentet belyser den potential som 
programmet Marco Polo har för de yttersta 
randområdena, och begär att kommissionen 
ska göra det mer flexibelt och förlänga det 
efter år 2013 samt att ”mekanismen för 
samtrafik i Europa” särskilt ska hänvisa till 
de yttersta randområdena.

Or. fr

Ändringsförslag 131
Catherine Grèze

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet understryker att en 
gemensam europeisk transportpolitik ska 
bidra till tillväxt för alla i de yttersta 
randområdena och minska bristen på 
tillgänglighet i dessa regioner. Parlamentet 
uppmanar till skapandet av en särskild ram 
för stöd till transporter i de yttersta 
randområdena, och till skapande av 
logistikplattformer för genomförande 
av projekt som motorvägar till sjöss. 
Parlamentet belyser den potential som 
programmet Marco Polo har för de yttersta 
randområdena, och begär att kommissionen 
ska göra det mer flexibelt och förlänga det 
efter år 2013 samt att ”mekanismen 
för samtrafik i Europa” särskilt ska hänvisa 
till de yttersta randområdena.

11. Europaparlamentet understryker att en 
gemensam europeisk transportpolitik ska 
bidra till tillväxt för alla i de yttersta 
randområdena, minska bristen på 
tillgänglighet i dessa regioner och 
motverka klimatförändringarna. 
Parlamentet uppmanar till skapandet av 
en särskild ram för stöd till transporter i de 
yttersta randområdena, särskilt till 
kollektiva transportmedel, till utveckling 
av sjötransporter mellan öarna och till 
skapande av logistikplattformer för 
genomförande av projekt som motorvägar 
till sjöss. Parlamentet belyser den potential 
som programmet Marco Polo har för de 
yttersta randområdena, och begär att 
kommissionen ska göra det mer flexibelt 
och förlänga det efter år 2013 samt att 
”mekanismen för samtrafik 
i Europa” särskilt ska hänvisa till de 
yttersta randområdena.

Or. fr
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Ändringsförslag 132
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet understryker att en 
gemensam europeisk transportpolitik ska 
bidra till tillväxt för alla i de yttersta 
randområdena och minska bristen på 
tillgänglighet i dessa regioner. Parlamentet 
uppmanar till skapandet av en särskild ram 
för stöd till transporter i de yttersta 
randområdena, och till skapande av 
logistikplattformer för genomförande av 
projekt som motorvägar till sjöss. 
Parlamentet belyser den potential som 
programmet Marco Polo har för de yttersta 
randområdena, och begär att kommissionen 
ska göra det mer flexibelt och förlänga det 
efter år 2013 samt att ”mekanismen för 
samtrafik i Europa” särskilt ska hänvisa till 
de yttersta randområdena.

11. Europaparlamentet understryker att en 
gemensam europeisk transportpolitik ska 
bidra till tillväxt för alla i de yttersta 
randområdena och minska bristen på 
tillgänglighet i dessa regioner. Parlamentet 
uppmanar till skapandet av en särskild ram 
för stöd till transporter i de yttersta 
randområdena, och till skapande av 
logistikplattformer för genomförande 
av projekt som motorvägar till sjöss. 
Parlamentet belyser den potential som 
programmet Marco Polo har för de yttersta 
randområdena, och begär att kommissionen 
ska göra det mer flexibelt och förlänga det 
efter år 2013 samt att ”mekanismen 
för samtrafik i Europa” särskilt ska hänvisa 
till de yttersta randområdena. Parlamentet 
insisterar på att de yttersta randområdena 
ska integreras i nätverket TEN-T och det 
nya instrument som syftar till att förbättra 
förbindelserna i EU.

Or. fr

Ändringsförslag 133
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet understryker att en 
gemensam europeisk transportpolitik ska 

11. Europaparlamentet understryker att en 
gemensam europeisk transportpolitik ska 
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bidra till tillväxt för alla i de yttersta 
randområdena och minska bristen på 
tillgänglighet i dessa regioner. Parlamentet 
uppmanar till skapandet av en särskild ram 
för stöd till transporter i de yttersta 
randområdena, och till skapande av 
logistikplattformer för genomförande 
av projekt som motorvägar till sjöss. 
Parlamentet belyser den potential som 
programmet Marco Polo har för de yttersta 
randområdena, och begär att kommissionen 
ska göra det mer flexibelt och förlänga det 
efter år 2013 samt att ”mekanismen 
för samtrafik i Europa” särskilt ska hänvisa 
till de yttersta randområdena.

bidra till tillväxt för alla i de yttersta 
randområdena och minska bristen på 
tillgänglighet i dessa regioner. Parlamentet 
uppmanar till skapandet av en särskild ram 
av Posei-typ för stöd till havs- och 
lufttransporter i de yttersta randområdena, 
genom vilka principen om territoriell 
kontinuitet garanteras. Parlamentet 
uppmanar dessutom till skapande av 
logistikplattformer för genomförande av 
projekt som motorvägar till sjöss. 
Parlamentet belyser den potential som 
programmet Marco Polo har för de yttersta 
randområdena, och begär att kommissionen 
ska göra det mer flexibelt och förlänga det 
efter år 2013 samt att ”mekanismen för 
samtrafik i Europa” särskilt ska hänvisa till 
de yttersta randområdena.

Or. pt

Ändringsförslag 134
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet påminner om 
att de yttersta randområdenas beroende av 
importerade fossila bränslen leder till höga 
merkostnader. Parlamentet föreslår därför 
att den förnybara energisektorn ska stärkas 
och ett särskilt program skapas inom 
energiområdet för att minska kostnaderna 
för långa avstånd, infrastruktur 
och tillhandahållna tjänster.

12. Europaparlamentet påminner om att de 
yttersta randområdenas beroende av 
importerade fossila bränslen leder till höga 
merkostnader. Parlamentet föreslår därför 
att den förnybara energisektorn ska stärkas, 
så att det upprättas ett eget program för 
forskningsprojekt inom området förnybar 
energi och diversifiering av den regionala 
energibasen och närmare bestämt inom 
området geotermisk energi, vågenergi och 
väteenergi, och ett särskilt program skapas 
inom energiområdet för att minska 
kostnaderna för långa avstånd, infrastruktur 
och tillhandahållna tjänster.

Or. pt
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Ändringsförslag 135
Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet påminner om 
att de yttersta randområdenas beroende av 
importerade fossila bränslen leder till höga 
merkostnader. Parlamentet föreslår därför 
att den förnybara energisektorn ska stärkas 
och ett särskilt program skapas inom 
energiområdet för att minska kostnaderna 
för långa avstånd, infrastruktur 
och tillhandahållna tjänster.

12. Europaparlamentet påminner om att de 
yttersta randområdenas beroende av 
importerade fossila bränslen leder till höga 
merkostnader. Parlamentet föreslår därför 
att den förnybara energisektorn ska stärkas 
genom initiativ såsom ”pakten mellan 
öar”, som syftar till utarbetandet av lokala 
handlingsplaner för förnybar energi, 
genom finansierbara projekt i syfte att 
uppnå en minskning av 
koldioxidutsläppen med minst 20 % till 
2020 och genom att ett särskilt program 
skapas inom energiområdet för att minska 
kostnaderna för långa avstånd, infrastruktur 
och tillhandahållna tjänster.

Or. es

Ändringsförslag 136
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet påminner om 
att de yttersta randområdenas beroende av 
importerade fossila bränslen leder till höga 
merkostnader. Parlamentet föreslår därför 
att den förnybara energisektorn ska stärkas 
och ett särskilt program skapas inom 
energiområdet för att minska kostnaderna 
för långa avstånd, infrastruktur 

12. Europaparlamentet påminner om att de 
yttersta randområdenas beroende av 
importerade fossila bränslen leder till höga 
merkostnader. Parlamentet föreslår därför 
att den förnybara energisektorn ska stärkas 
och ett särskilt program skapas inom 
energiområdet för att minska kostnaderna 
för långa avstånd, infrastruktur och 
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och tillhandahållna tjänster. tillhandahållna tjänster och på så sätt 
främja den ambitiösa politik som de 
yttersta randområdena har fört när det 
gäller utveckling av förnybar energi.

Or. fr

Ändringsförslag 137
Catherine Grèze

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet påminner om att de 
yttersta randområdenas beroende av 
importerade fossila bränslen leder till höga 
merkostnader. Parlamentet föreslår därför 
att den förnybara energisektorn ska stärkas 
och ett särskilt program skapas inom 
energiområdet för att minska kostnaderna 
för långa avstånd, infrastruktur och 
tillhandahållna tjänster.

12. Europaparlamentet påminner om att de 
yttersta randområdenas beroende av 
importerade fossila bränslen leder till höga 
merkostnader. Parlamentet föreslår därför 
att den förnybara energisektorn ska stärkas, 
energieffektiviteten förbättras, minskad 
bränsleanvändning främjas och ett 
särskilt program skapas inom 
energiområdet för att minska kostnaderna 
för långa avstånd, infrastruktur och
tillhandahållna tjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 138
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta ett särskilt 
program inom områdena energi, transport 
samt informations- och 
kommunikationsteknik som är snarlikt 

13. Europaparlamentet framhåller 
bestämmelserna i artikel 349 i 
EUF-fördraget om att särskilda åtgärder 
ska vidtas i syfte att minska effekterna av 
de yttersta randområdenas särdrag, bland 
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Posei-programmet, och som bör 
överensstämma med andra europeiska 
fonder inom dessa områden.

annat åtgärder som gör det möjligt för de 
yttersta randområdena att fullt ut och på 
lika villkor som andra regioner delta i 
samtliga unionens övergripande program. 
Parlamentet anser dock att artikeln har 
tillämpats på ett bristfälligt sätt, vilket har 
begränsat dess tillämpningsområde när 
det gäller att forma och dra nytta av 
politiken. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta ett särskilt 
program inom områdena energi, transport 
samt informations- och 
kommunikationsteknik som är snarlikt 
Posei-programmet, och som bör 
överensstämma med andra europeiska 
fonder inom dessa områden.

Or. fr

Ändringsförslag 139
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta ett särskilt 
program inom områdena energi, transport 
samt informations- och 
kommunikationsteknik som är snarlikt
Posei-programmet, och som bör 
överensstämma med andra europeiska 
fonder inom dessa områden.

13. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta ett särskilt 
program inom områdena energi, transport 
samt informations- och 
kommunikationsteknik på grundval av
Posei-programmet, som har större 
möjligheter till synergier med unionens 
övriga insatser inom dessa områden.

Or. fr

Ändringsförslag 140
Alain Cadec

Förslag till resolution
Punkt 13
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Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta ett särskilt 
program inom områdena energi, 
transport samt informations- och 
kommunikationsteknik som är snarlikt 
Posei-programmet, och som bör 
överensstämma med andra europeiska 
fonder inom dessa områden.

13. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta ett särskilt 
program inom områdena energi, land- och 
sjötransport samt informations- och 
kommunikationsteknik som är snarlikt 
Posei-programmet, och som bör 
överensstämma med andra europeiska 
fonder inom dessa områden.

Or. fr

Ändringsförslag 141
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta ett särskilt 
program inom områdena energi,
transport samt informations- och 
kommunikationsteknik som är snarlikt 
Posei-programmet, och som bör 
överensstämma med andra europeiska 
fonder inom dessa områden.

13. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta ett särskilt 
program inom områdena energi samt 
informations- och kommunikationsteknik 
som är snarlikt Posei-programmet, och som 
bör överensstämma med andra europeiska 
fonder inom dessa områden.

Or. pt

Ändringsförslag 142
Maurice Ponga

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet föreslår att en 
övervakningskommitté på hög nivå ska 
inrättas inom kommissionen för att stärka 
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de yttersta randområdenas synlighet inom
EU-institutionerna, fastställa politiska 
riktlinjer och utforma och främja en 
framtidsvision för de yttersta 
randområdena för 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 143
Younous Omarjee

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet kräver att 
åtgärder omedelbart vidtas för att 
bekämpa arbetslösheten, 
ungdomsarbetslösheten, den ihållande 
fattigdomen och den ojämna 
inkomstfördelningen i de yttersta 
randområdena, som på alla dessa punkter 
uppvisar siffror som hör till de sämsta i 
EU.

Or. fr

Ändringsförslag 144
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet bedömer att en 
innovativ finansiering av 
sammanhållningspolitiken delvis skulle 
kunna avhjälpa den ständiga bristen på 
finansiering för små och medelstora 
företag och mikroföretag i de yttersta 
randområdena, men anser att en maximal 
förenkling av förfarandena med 
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bibehållande av en rimlig säkerhetsnivå 
är ett otillräckligt villkor. Parlamentet 
lyfter fram förslaget i Pedro Solbes 
rapport om att skapa regionala 
investeringsfonder med stöd från EIB för 
att utveckla de regionala 
investeringsmarknaderna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att lägga fram 
ett förslag till rättsakt på detta område för 
parlamentet och rådet.

Or. fr

Ändringsförslag 145
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet begär med 
eftertryck att konkreta åtgärder ska vidtas 
för att främja externa investeringar 
utanför EU av små och medelstora 
företag i de yttersta randområdena, vilket 
skulle bidra till en bättre integrering av 
dessa regioner med deras geografiska 
omgivning.

Or. lt

Ändringsförslag 146
Younous Omarjee

Förslag till resolution
Punkt 13b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13b. Europaparlamentet begär att de 
insatser som hittills gjorts för de yttersta 
randområdena ska fortsätta för att dels 
öka inrättandet av lokala 



AM\894372SV.doc 77/91 PE483.761v01-00

SV

forskningssystem som kan ta till vara de 
möjligheter som finns, dels främja och 
hjälpa utveckling av attraktiva och 
högpresterande universitet som har 
tillräckliga resurser och som är lika bra 
som de som finns på EU:s territorium i 
övrigt.

Or. fr

Ändringsförslag 147
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 13b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13b. Europaparlamentet anser att 
försöksbestämmelser om offentliga 
anbudsförfaranden bör antas på 
begränsade områden i dessa regioner för 
att man ska kunna balansera 
tilldelningsförfarandena genom att ta 
hänsyn till de anbudsgivande aktörernas 
territoriella tillhörighet.

Or. fr

Ändringsförslag 148
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet efterlyser ett större 
deltagande av regionala myndigheter i de 
yttersta randområdena under utarbetandet 
och genomförandet av EU-program, som 
ett led i en styrning på olika nivåer och i 
partnerskap, samt för att göra dessa 
områden mer synliga inom EU:s 

14. Europaparlamentet kräver ett större 
deltagande av regionala och lokala 
myndigheter i de yttersta randområdena 
under utarbetandet och genomförandet av 
EU-program och EU-politik, som ett led i 
en styrning på olika nivåer och i 
partnerskap med den privata sektorn, för 



PE483.761v01-00 78/91 AM\894372SV.doc

SV

institutioner. att se till att deras särskilda behov beaktas 
på alla nivåer i beslutsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 149
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet efterlyser ett större 
deltagande av regionala myndigheter i de 
yttersta randområdena under utarbetandet 
och genomförandet av EU-program, som 
ett led i en styrning på olika nivåer och i 
partnerskap, samt för att göra dessa 
områden mer synliga inom EU:s 
institutioner.

14. Europaparlamentet efterlyser ett större 
deltagande av regionala myndigheter i de 
yttersta randområdena under utarbetandet 
och genomförandet av EU-program, i 
enlighet med principerna om flexibilitet, 
anpassbarhet och modularitet, som ett led 
i subsidiariteten och en styrning på olika 
nivåer och i partnerskap, samt för att göra 
dessa områden mer synliga inom EU:s 
institutioner.

Or. pt

Ändringsförslag 150
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet efterlyser ett större 
deltagande av regionala myndigheter i de 
yttersta randområdena under utarbetandet 
och genomförandet av EU-program, som 
ett led i en styrning på olika nivåer och i 
partnerskap, samt för att göra dessa 
områden mer synliga inom EU:s 
institutioner.

14. Europaparlamentet efterlyser ett större 
deltagande av regionala myndigheter i de 
yttersta randområdena under utarbetandet 
och genomförandet av EU-program, som 
ett led i en styrning på flera nivåer och i 
partnerskap, samt för att göra dessa 
områden mer synliga inom EU:s 
institutioner.

Or. fr
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Ändringsförslag 151
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet efterlyser ett större 
deltagande av regionala myndigheter i de 
yttersta randområdena under utarbetandet 
och genomförandet av EU-program, som 
ett led i en styrning på olika nivåer och i 
partnerskap, samt för att göra dessa 
områden mer synliga inom EU:s 
institutioner.

14. Europaparlamentet efterlyser ett större 
deltagande av regionala myndigheter i de 
yttersta randområdena under utarbetandet 
och genomförandet av EU-program, som 
ett led i en styrning på flera nivåer och i 
partnerskap, samt för att göra dessa 
områden mer synliga inom EU:s 
institutioner.

Or. fr

Ändringsförslag 152
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en 
detaljerad undersökning av 
prisbildningen i de yttersta randområdena 
för att fastställa vilka instrument som 
krävs för att effektivisera den 
gemensamma marknaden i dessa 
territorier.

Or. fr

Ändringsförslag 153
Oldřich Vlasák
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Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmärksammar
de yttersta randområdenas roll som EU:s 
gränser till resten av världen 
och uppmanar till ett perspektiv som 
erkänner grannskapet med tredjeländer 
och länder med kulturellt och historiskt 
gynnade förbindelser. Parlamentet 
framhåller svårigheterna kopplade 
till integration i de respektive geografiska 
zonerna, och påverkan av internationella 
handelsavtal samt effekterna av 
internationella inslag på viss EU-politik.

15. Europaparlamentet framhåller de 
yttersta randområdenas roll som EU:s 
gränser till resten av världen och 
förespråkar ett perspektiv som erkänner 
deras närhet till tredjeländer och de länder 
med vilka de har särskilda kulturella och 
historiska förbindelser. Parlamentet 
framhåller svårigheterna kopplade till
deras integration i de respektive 
geografiska zonerna.

Or. en

Ändringsförslag 154
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmärksammar de 
yttersta randområdenas roll som EU:s 
gränser till resten av världen och uppmanar 
till ett perspektiv som erkänner 
grannskapet med tredjeländer och länder 
med kulturellt och historiskt gynnade 
förbindelser. Parlamentet framhåller 
svårigheterna kopplade till integration i de 
respektive geografiska zonerna, och
påverkan av internationella handelsavtal 
samt effekterna av internationella inslag
på viss EU-politik.

15. Europaparlamentet uppmärksammar de 
yttersta randområdenas roll som EU:s 
gränser till resten av världen och uppmanar 
till ett perspektiv som, särskilt med tanke 
på de fortsatta diskussioner med de 
yttersta randområdena som kommissionen 
aviserat, erkänner EU:s grannskap med 
tredjeländer, inklusive länder med 
kulturellt och historiskt gynnade 
förbindelser. Parlamentet framhåller 
svårigheterna kopplade till integration i de 
respektive geografiska zonerna och 
behovet av att hitta specifika, innovativa 
lösningar som bidrar till en verkligt 
regional integration genom gemensamma 
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program och projekt mellan de yttersta 
randområdena och närliggande 
tredjeländer och till att upprätta goda 
förbindelser i de respektive geografiska 
zonerna. Parlamentet understryker 
behovet av att genomföra studier för att 
mäta påverkan av internationella 
handelsavtal och deras effekter jämfört 
med externa inslag på viss EU-politik.

Or. fr

Ändringsförslag 155
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmärksammar de 
yttersta randområdenas roll som EU:s 
gränser till resten av världen och 
uppmanar till ett perspektiv som erkänner 
grannskapet med tredjeländer och länder 
med kulturellt och historiskt gynnade 
förbindelser. Parlamentet framhåller 
svårigheterna kopplade till integration i de 
respektive geografiska zonerna, och 
påverkan av internationella handelsavtal 
samt effekterna av internationella inslag på 
viss EU-politik.

15. Europaparlamentet uppmärksammar de 
yttersta randområdenas roll som EU:s länk
till resten av världen och uppmanar till ett 
perspektiv som erkänner grannskapet med 
tredjeländer och länder med kulturellt och 
historiskt gynnade förbindelser. 
Parlamentet framhåller svårigheterna 
kopplade till integration i de respektive 
geografiska zonerna, och den ibland 
dramatiska påverkan av internationella 
handelsavtal som aldrig tar hänsyn till de 
yttersta randområdenas offensiva 
intressen samt effekterna av internationella 
inslag på viss EU-politik. Parlamentet 
önskar därför att en konsekvensanalys 
ska lämnas till parlamentet i de fall ett 
handelsavtal direkt berör produktion som 
är viktig i de yttersta randområdena.

Or. fr

Ändringsförslag 156
Younous Omarjee
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Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmärksammar de 
yttersta randområdenas roll som EU:s 
gränser till resten av världen och uppmanar 
till ett perspektiv som erkänner 
grannskapet med tredjeländer och länder 
med kulturellt och historiskt gynnade 
förbindelser. Parlamentet framhåller 
svårigheterna kopplade till integration i de 
respektive geografiska zonerna, och 
påverkan av internationella handelsavtal 
samt effekterna av internationella inslag på 
viss EU-politik.

15. Europaparlamentet uppmärksammar de 
yttersta randområdenas roll som EU:s 
gränser till resten av världen och uppmanar 
till ett perspektiv som erkänner 
grannskapet med tredjeländer och länder 
med kulturellt och historiskt gynnade 
förbindelser. Parlamentet framhåller 
svårigheterna kopplade till integration i de 
respektive geografiska zonerna, och 
påverkan av internationella handelsavtal 
samt effekterna av internationella inslag på 
viss EU-politik. Parlamentet anser att den 
bästa strategin för att säkerställa en 
hållbar inhemsk utveckling i dessa 
regioner är att dra nytta av deras 
särskilda ställning som EU:s förposter 
utanför Europa.

Or. fr

Ändringsförslag 157
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmärksammar de 
yttersta randområdenas roll som EU:s 
gränser till resten av världen och uppmanar 
till ett perspektiv som erkänner 
grannskapet med tredjeländer och 
länder med kulturellt och historiskt 
gynnade förbindelser. Parlamentet 
framhåller svårigheterna kopplade 
till integration i de respektive geografiska 
zonerna, och påverkan av internationella 
handelsavtal samt effekterna av 
internationella inslag på viss EU-politik.

15. Europaparlamentet uppmärksammar de 
yttersta randområdenas roll som EU:s 
gränser till resten av världen och uppmanar 
till användning av ett perspektiv som 
erkänner grannskapet 
med tredjepartsländer och länder med 
vilka de har särskilda kulturella och 
historiska förbindelser. Parlamentet 
framhåller svårigheterna kopplade 
till integration i de respektive geografiska 
zonerna, och konsekvenserna av 
internationella handelsavtal samt effekterna 
av internationella inslag på viss EU-politik.
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Or. en

Ändringsförslag 158
Younous Omarjee

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet beklagar att 
generaldirektoratet för handel inte visat 
något synbart intresse för att ta hänsyn till 
de yttersta randområdenas särdrag vid 
förhandlingarna om ekonomiska 
partnerskapsavtal, och kräver omedelbart 
att kommissionen i fortsättningen verkar 
för att uppnå kompromisser där de 
berörda yttersta randområdenas intressen 
tagits i beaktande inom ramen för de 
slutliga avtal som kommer att ingås med 
AVS-länderna.  

Or. fr

Ändringsförslag 159
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet påpekar återigen 
att det behövs bättre synergier mellan 
sammanhållningspolitikens fonder och 
Europeiska utvecklingsfonden för att 
förbättra projekt av gemensamt intresse 
och den regionala integrationen i de 
yttersta randområdena. Parlamentet 
framhåller därför sin upprepade 
ståndpunkt om en budgetering av 
Europeiska utvecklingsfonden.
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Or. fr

Ändringsförslag 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet betonar vikten av 
territoriellt samarbete för de yttersta 
randområdena och anser att det för vart 
och ett av dem bör utformas en individuell 
utvecklingsstrategi som anpassats till dess 
egna lokala sammanhang och de 
angränsande territorierna. Parlamentet 
understryker lämpligheten i att analysera 
om det är möjligt för de yttersta 
randområdena att genomföra 
gemensamma projekt med länder utanför 
EU.

Or. es

Ändringsförslag 161
Younous Omarjee

Förslag till resolution
Punkt 15b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15b. Europaparlamentet önskar att 
kommissionen visar prov på sina verkliga 
avsikter när det gäller främjandet av de 
yttersta randområdenas regionala 
integration.

Or. fr
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Ändringsförslag 162
Oldřich Vlasák

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar till att 
fortsätta programmen för territoriellt 
samarbete i de yttersta randområdena och 
uppmanar till att öka programanslagen 
för att ge större utrymme 
åt gränsöverskridande samarbete och för 
att eliminera, med avseende på de yttersta 
randområdena, kriteriet om 150 kilometer 
i det gränsöverskridande samarbetet.

16. Europaparlamentet uppmanar till att 
fortsätta programmen för territoriellt 
samarbete i de yttersta randområdena.

Or. en

Ändringsförslag 163
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar till att 
fortsätta programmen för territoriellt 
samarbete i de yttersta randområdena och 
uppmanar till att öka programanslagen för 
att ge större utrymme 
åt gränsöverskridande samarbete och för att 
eliminera, med avseende på de yttersta 
randområdena, kriteriet om 150 kilometer
i det gränsöverskridande samarbetet.

16. Europaparlamentet uppmanar till att 
fortsätta programmen för territoriellt 
samarbete i de yttersta randområdena och 
uppmanar till större flexibilitet i reglerna 
för att förbättra utnyttjandet av de 
tillgängliga programanslagen, genomföra 
samarbetsprogram och öka 
samfinansieringsgraden till 85 % inom 
ramen för Eruf för att ge större utrymme 
åt gränsöverskridande samarbete och för att 
eliminera, med avseende på de yttersta 
randområdena, kriteriet om 150 kilometers 
sjögräns i det gränsöverskridande 
samarbetet.

Or. fr
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Ändringsförslag 164
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar till att 
fortsätta programmen för territoriellt 
samarbete i de yttersta randområdena och 
uppmanar till att öka programanslagen för 
att ge större utrymme åt 
gränsöverskridande samarbete och för att 
eliminera, med avseende på de yttersta 
randområdena, kriteriet om 150 kilometer i 
det gränsöverskridande samarbetet.

16. Europaparlamentet uppmanar till att 
fortsätta programmen för territoriellt 
samarbete i de yttersta randområdena och 
uppmanar till att öka programanslagen för 
att ge större utrymme 
åt gränsöverskridande samarbete och för att 
eliminera, med avseende på de yttersta 
randområdena, kriteriet om 150 kilometer 
i det gränsöverskridande samarbetet. 
Parlamentet välkomnar kommissionens 
förslag om dispens på detta område för de 
yttersta randområdena i förslaget till 
förordning om ett europeiskt territoriellt 
samarbete, men beklagar att de operativa 
programmens antagningsregler inte tar 
hänsyn till regionernas rättsliga, 
administrativa och geopolitiska 
förutsättningar.

Or. fr

Ändringsförslag 165
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar till att 
fortsätta programmen för territoriellt 
samarbete i de yttersta randområdena och 
uppmanar till att öka programanslagen för 
att ge större utrymme åt 
gränsöverskridande samarbete och för att 
eliminera, med avseende på de yttersta 

16. Europaparlamentet uppmanar till att 
fortsätta programmen för territoriellt 
samarbete i de yttersta randområdena och 
uppmanar till att öka programanslagen för 
att ge större utrymme åt 
gränsöverskridande samarbete och för att 
eliminera kriteriet om 150 kilometer, som 



AM\894372SV.doc 87/91 PE483.761v01-00

SV

randområdena, kriteriet om 150 kilometer 
i det gränsöverskridande samarbetet.

begränsar möjligheterna för det 
gränsöverskridande samarbetet.

Or. es

Ändringsförslag 166
Luís Paulo Alves

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet understryker att 
de yttersta randområdenas privilegierade 
geografiska läge utgör ett betydande 
mervärde för EU inom ramen för 
förbindelserna med länderna i Afrika och 
Centralamerika samt Förenta staterna. 
Parlamentet anser att det för närvarande 
är angeläget att öka det 
gränsöverskridande samarbetets potential 
för att bidra till utvecklingen av 
ekonomiska möjligheter och skapa 
arbetstillfällen.

Or. pt

Ändringsförslag 167
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet påminner om 
den viktiga roll som de yttersta 
randområdena kan spela i 
utvecklingssamarbetet tack vare sin 
privilegierade ställning som 
samarbetspartner till närliggande 
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tredjeländer och med tanke på den viktiga 
funktion som dessa regioner kan fylla 
genom att främja utvecklingen i sitt 
geografiska närområde. 

Or. fr

Ändringsförslag 168
Luís Paulo Alves

Förslag till resolution
Punkt 16b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16b. Europaparlamentet understryker att 
programmet för transatlantiska dialoger 
under ledning av kommissionen bör 
prioritera de yttersta randområdena för 
att stärka betydelsen av deras 
geostrategiska roll och möjliggöra för EU 
att dra nytta av densamma.

Or. pt

Ändringsförslag 169
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet påminner om att 
andra områden i EU kan bestämma sig för 
att bli yttersta randområden genom att välja 
den status som passar dem bäst, och 
påpekar för nuvarande yttersta 
randområden vilken betydande roll de kan 
spela för att främja och stärka deras status.

17. Europaparlamentet påminner om att de 
danska, franska och nederländska 
utomeuropeiska länder och territorier 
som avses i artikel 355.1 och 355.2 i 
EUF-fördraget kan bestämma sig för att 
bli yttersta randområden genom att välja 
den status som passar dem bäst, och 
påpekar för nuvarande yttersta 
randområden vilken betydande roll de kan 



AM\894372SV.doc 89/91 PE483.761v01-00

SV

spela för att främja och stärka deras status.

Or. fr

Ändringsförslag 170
Alain Cadec

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet påminner om 
att andra områden i EU kan bestämma sig 
för att bli yttersta randområden genom att 
välja den status som passar dem bäst, och 
påpekar för nuvarande yttersta 
randområden vilken betydande roll de 
kan spela för att främja och stärka deras 
status.

17. Europaparlamentet påminner om 
att andra områden i EU, om de uppfyller de 
kriterier för de yttersta randområden som
fastställs i artikel 349 i 
EUF-fördraget, kan bestämma sig för att 
bli yttersta randområden genom att välja 
den status som passar dem bäst, och 
påpekar för nuvarande yttersta 
randområden vilken betydande roll de 
kan spela för att främja och stärka deras 
status.

Or. fr

Ändringsförslag 171
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet påminner om 
att andra områden i EU kan bestämma sig 
för att bli yttersta randområden genom att 
välja den status som passar dem bäst, och 
påpekar för nuvarande yttersta 
randområden vilken betydande roll de 
kan spela för att främja och stärka deras 
status.

17. Europaparlamentet påminner om 
att andra områden i EU kan bestämma sig 
för att bli yttersta randområden genom att 
välja den status som passar dem bäst, och 
påpekar vilken betydande roll de 
nuvarande yttersta randområdena
kan spela för att främja och stärka deras 
status.

Or. en
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Ändringsförslag 172
Lambert van Nistelrooij

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet pekar i detta 
avseende på den tillgängliga budgeten för 
de förberedande åtgärderna för att stödja 
Mayotte, eller ett annat område som kan 
beröras, med övergången till status som 
yttersta randområde, för att stödja 
områdena i omvandlingsprocessen till att 
bli yttersta randområden.

Or. en

Ändringsförslag 173
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet påpekar att 
Mayotte inom kort kommer att få status 
som yttersta randområde, och kräver att 
kommissionen utökar det administrativa 
och tekniska stöd som krävs för att 
medlen ska användas på ett lämpligt sätt. 
Parlamentet anser att man kommer att 
behöva fastställa särskilda bestämmelser 
för denna region i och med 
sammanhållningsfondernas införande i 
den kommande fleråriga budgetramen.

Or. fr
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Ändringsförslag 174
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Mot bakgrund av de yttersta
randområdenas unika egenskaper betonar 
Europaparlamentet behovet av att 
bibehålla det prioriterade stöd som dessa 
åtnjuter inom ramen för strukturpolitiken 
för ekonomisk och social 
sammanhållning.

Or. lt


