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Ändringsförslag 1
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Skäl A

Förslag till yttrande Ändringsförslag

A. I sin resolution av den 13 juni 2012 om 
den fleråriga budgetramen och egna medel 
betonade parlamentet att EU-budgeten, och 
särskilt utgifter för 
sammanhållningspolitiken, är ett kraftfullt 
verktyg för att öka strategiska investeringar 
med europeiskt mervärde och få igång den 
Europas ekonomin igen så att tillväxt och 
konkurrenskraft skapas.

A. I sin resolution av den 13 juni 2012 om 
den fleråriga budgetramen och egna medel 
betonade parlamentet att EU-budgeten, och 
särskilt utgifter för 
sammanhållningspolitiken, är ett kraftfullt 
verktyg för att öka strategiska investeringar 
med europeiskt mervärde, bidra till 
ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och 
skapande av ökad välfärd samt förbättrad 
livskvalitet.

Or. pt

Ändringsförslag 2
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Förslag till yttrande
Skäl A

Förslag till yttrande Ändringsförslag

A. I sin resolution av den 13 juni 2012 om 
den fleråriga budgetramen och egna medel 
betonade parlamentet att EU-budgeten, och 
särskilt utgifter för 
sammanhållningspolitiken, är ett kraftfullt 
verktyg för att öka strategiska investeringar 
med europeiskt mervärde och få igång den
Europas ekonomin igen så att tillväxt och 
konkurrenskraft skapas.

A. I sin resolution av den 13 juni 2012 om 
den fleråriga budgetramen och egna medel 
betonade parlamentet att EU-budgeten, och 
särskilt utgifter för 
sammanhållningspolitiken, är ett kraftfullt 
verktyg för att öka strategiska investeringar 
med bevisat europeiskt mervärde och få 
igång Europas ekonomi igen så att tillväxt 
och konkurrenskraft skapas.

Or. en

Ändringsförslag 3
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl
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Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. Den fleråriga budgetramen för 2014–
2020 måste ses som det avgörande 
instrumentet för huruvida Europa 2020–
målen kommer att uppnås i tillräcklig 
grad, och dagens förhandlingar måste 
därför bli kvitt sin krismentalitet och sträva 
efter sunda och rationella budgetar som 
garanterar tillväxt och sysselsättning och i 
slutändan hög levnadsstandard och 
säkerhet för EU:s medborgare.

B. Den fleråriga budgetramen för 2014–
2020 måste ses som det avgörande 
instrumentet för att uppnå Europa 2020–
målen inom hela EU samt för att uppnå 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, dock bör den även ha 
som syfte att omsätta EU:s mål 
överenskomna av stats- och 
regeringscheferna i verkliga och konkreta 
åtgärder, och dagens förhandlingar måste 
därför bli kvitt sin krismentalitet och sträva 
efter sunda och rationella budgetar som 
garanterar tillväxt och sysselsättning och i 
slutändan hög levnadsstandard och 
säkerhet för EU:s medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 4
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Förslag till yttrande
Skäl C

Förslag till yttrande Ändringsförslag

C. EU:s sammanhållningspolitik är en 
mekanism som bidrar till ett verkligt 
deltagande från alla EU:s regioner på den 
inre marknaden och den bör därför förbli 
grundpelaren för europeisk solidaritet.

C. EU:s sammanhållningspolitik är en 
mekanism som bidrar till ett verkligt 
deltagande från alla EU:s regioner på den 
inre marknaden, och EU:s främsta svar på 
de ihållande ekonomiska, sociala och 
territoriella skillnaderna mellan dess 
regioner, därför bör den därför förbli 
grundpelaren för europeisk solidaritet.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Skäl D

Förslag till yttrande Ändringsförslag

D. Sammanhållningspolitiken behöver 
dock reformeras för att den ska bli mer 
resultatorienterad och mottagarvänlig och 
därmed mer kostnadseffektiv.

D. Sammanhållningspolitiken behöver 
dock reformeras för att den ska bli mer 
resultatorienterad och mottagarvänlig och 
därmed mer effektiv då det gäller 
genomförda investeringar, och de yttersta 
randområdena behöver fortfarande 
särskilt beaktas på grund av deras stränga 
ekonomiska och sociala begräsningar.

Or. pt

Ändringsförslag 6
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Förslag till yttrande
Skäl D

Förslag till yttrande Ändringsförslag

D. Sammanhållningspolitiken behöver 
dock reformeras för att den ska bli mer 
resultatorienterad och mottagarvänlig och 
därmed mer kostnadseffektiv.

D. Sammanhållningspolitiken behöver 
dock reformeras för att den ska bli mer 
resultatorienterad, koncentrerad enligt 
tema, och mottagarvänlig och därmed mer 
kostnadseffektiv.

Or. en

Ändringsförslag 7
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Skäl Da (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Da. Sammanhållningspolitiken har visat 
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sig vara ett flexibelt instrument och har 
spelat en stor roll i bekämpandet av den 
ekonomiska och finansiella krisen, genom 
att avgörande bidra till olika nationella 
återhämtningsprogram och försökt att 
främja innovation och samtidigt åtgärda 
skillnaderna mellan regioner i Europa.

Or. ro

Ändringsförslag 8
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Förslag till yttrande
Skäl E

Förslag till yttrande Ändringsförslag

E. Sammanhållningspolitiken bör ge rättvis 
tillgång till resurser och tillgodose de 
verkliga utvecklingsbehoven hos alla EU:s 
regioner, vilket kräver flexibilitet när det 
gäller att fastställa målsättningar och 
investeringsprioriteringar, oaktat behovet 
av att investera i till exempel forskning, 
utveckling och innovation, såsom ett 
centralt instrument för att uppnå Europa 
2020-strategin, som bör kopplas till 
sammanhållningspolitiken på ett lämpligt 
sätt, dvs. såsom en ”spetsforskningsstege”.

E. Sammanhållningspolitiken bör ge rättvis 
tillgång till resurser och tillgodose de 
verkliga utvecklingsbehoven hos alla EU:s 
regioner, vilket även kräver flexibilitet att 
bemöta de särskilda behoven hos regioner 
när det gäller att fastställa målsättningar 
och investeringsprioriteringar, oaktat 
behovet av att investera i till exempel 
forskning, utveckling och innovation, 
såsom ett centralt instrument för att uppnå 
Europa 2020-strategin, som bör kopplas till 
sammanhållningspolitiken på ett lämpligt 
sätt, dvs. såsom en ”spetsforskningsstege”.

Or. en

Ändringsförslag 9
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Förslag till yttrande
Skäl F

Förslag till yttrande Ändringsförslag

F. I sin resolution av den 8 juni 2011 om 
Investering i framtiden: en ny flerårig 

F. Det är självklart att 
sammanhållningspolitiken kan vara till 
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budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla bekräftade 
parlamentet sitt engagemang för att 
försvara en starkare EU-
sammanhållningspolitik och insisterade på 
att tillräckliga resurser skulle anslås.

nytta och effektiv enbart om en stabil, 
pålitlig, och hållbar budgetram ligger till 
grund. I sin resolution av den 8 juni 2011 
om Investering i framtiden, med detta i 
åtanke: en ny flerårig budgetram för ett 
konkurrenskraftigt och hållbart Europa för 
alla bekräftade parlamentet sitt 
engagemang för att försvara en starkare 
EU-sammanhållningspolitik och 
insisterade på att tillräckliga resurser skulle 
anslås, eller åtminstone på samma nivå 
som vad som överenskommit för den
innevarande programperioden 2007–
2013.

Or. en

Ändringsförslag 10
Cornelia Ernst

Förslag till yttrande
Skäl Ga (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ga. I sin resolution av den 8 juni 2011 
Investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1 varnar 
Europaparlamentet för att införa 
sanktioner med avseende på 
sammanhållningsfonderna inom ramen 
för makroekonomiska villkor i samband 
med stabilitets- och tillväxtpakten, 
eftersom detta skulle strida mot själva 
syftet med sammanhållningspolitiken, 
nämligen att minska regionala skillnader.

Or. en

Ändringsförslag 11
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

                                               
1 P7_TA(2011)0266.
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Förslag till yttrande
Skäl Ga (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ga. Såväl stödmottagare som 
nettobetalare drar nytta av EU:s 
sammanhållningspolitik, och under 
perioden 2007-2013 kommer varje euro i 
sammanhållningsfinansiering till Polen, 
Ungern, Tjeckien och Slovakien att ha 
gett i medeltal 0,61 euro i direkta och 
indirekta förmåner för medlemsstaterna i 
EU-15. 

Or. pl

Ändringsförslag 12
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Förslag till yttrande
Skäl Ga (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ga. EU:s sammanhållningspolitik är 
utvecklingspolitik och ett strategiskt 
verktyg för investeringar, tillväxt och 
konkurrens, med ett obestritt mervärde, 
och bidrar till tillväxt och skapande av 
arbetstillfällen i unionen och till att få 
bukt med den rådande ekonomiska och 
finansiella krisen. 

Or. en

Ändringsförslag 13
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Led i
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

i. Det belopp på 376 miljarder EUR för 
sammanhållningspolitiken som 
kommissionen föreslår i sitt förslag till 
förordning om den fleråriga budgetramen 
för 2014-2020 bör ses som golvet för en 
sund finansiering och bör därför utgöra den 
röda tråden i parlamentets framtida 
förhandlingsposition.

i. Det belopp på 376 miljarder EUR för 
sammanhållningspolitiken som 
kommissionen föreslår i sitt förslag till 
förordning om den fleråriga budgetramen 
för 2014-2020 bör ses som golvet för en 
sund finansiering och bör därför utgöra den 
röda tråden i parlamentets framtida 
förhandlingsposition. Parlamentet 
beklagar kommissionens förslag att med 
47 % minska de särskilda ytterligare 
anlagen för de yttersta randområdena och 
de minst befolkade områdena och anser 
att samma mängd finansiella resurser ska 
tilldelas som under föregående 
programperiod.

Or. pt

Ändringsförslag 14
Georgios Stavrakakis, Andrey Kovatchev, Constanze Angela Krehl, Lambert Van 
Nistelrooij, Michael Theurer, François Alfonsi, Oldrich Vlasak, Younous Omarjee

Förslag till yttrande
Led i

Förslag till yttrande Ändringsförslag

i. Det belopp på 376 miljarder EUR för
sammanhållningspolitiken som 
kommissionen föreslår i sitt förslag till 
förordning om den fleråriga budgetramen 
för 2014-2020 bör ses som golvet för en
sund finansiering och bör därför utgöra 
den röda tråden i parlamentets framtida 
förhandlingsposition.

i. Europaparlamentet betonar sin 
ståndpunkt att finansieringen för 
sammanhållningspolitiken bör kvarstå på 
åtminstone samma nivå som under 
perioden 2007–2013, nämligen 366,8 
miljarder euro i 2011 års priser (exklusive 
Fonden för ett sammanlänkat Europa) 
vilket är den absoluta miniminivån på 
sund finansiering och därför utgör en röd 
tråd i parlamentets framtida 
förhandlingsposition.

Or. en
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Ändringsförslag 15
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Led ia (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

ia. Europaparlamentet påminner om att 
alla frågor i anslutningen till 
sammanhållningspolitikens utformning 
måste behandlas inom ramen för det 
pågående ordinarie 
lagstiftningsförfarandet om 
lagstiftningspaketet för 2014–2020, och 
att den fleråriga budgetramen uteslutande 
ska behandla enbart belopp och 
utgiftskategorier. 

Or. en

Ändringsförslag 16
Cornelia Ernst

Förslag till yttrande
Led ia (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

ia. Sanktioner inom ramen för 
makroekonomiska villkor länkade till 
stabilitets- och tillväxtpakten ska inte vara 
en del av den fleråriga budgetramen.

Or. en

Ändringsförslag 17
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till yttrande
Led ia (nytt)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

ia. Erfarenheterna med den nuvarande 
budgetramen visar att utnyttjande av 
medlen måste behållas på en nivå av 4 % 
av BNP när det gäller taket för anslag 
från sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 18
Danuta Maria Hübner

Förslag till yttrande
Led ib (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

ib. Europaparlamentet påminner om att 
artikel 312.5 i EUF-fördraget kräver att 
parlamentet, rådet och kommissionen 
vidtar alla nödvändiga åtgärder för att 
underlätta antagandet av budgetramen 
under hela det förfarande som ska 
tillämpas och att rådet i detta syfte ska se 
till att parlamentet på förhand informeras 
om det rättsliga instrument rådet avser 
lämna in till parlamentet för 
godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 19
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till yttrande
Led ib (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

ib. Med tanke på att 
sammanhållningspolitiken ger stöd till 
åtgärder för att harmonisera ekonomiska 
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och sociala förhållanden i alla EU:s 
regioner och i synnerhet för att minska 
utvecklingsskillnader som påverkar de 
minst gynnade regionerna, motsätter sig 
Europaparlamentet försök att inrätta, till 
skada för sammanhållningspolitiken,
tematiska fonder som kommer att 
undergräva nationella anslagna medel.

Or. pl


