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Ändringsförslag 637
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Förslag till resolution
Punkt 63

Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 
synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats.

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik underlättar 
strävandena efter modernisering och 
hållbar tillväxt och är ett uttryck för 
europeisk solidaritet som syftar till att 
minska skillnaderna i utveckling mellan 
Europas regioner och utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken är central i 
den europeiska socialpolitiken.
Parlamentet påpekar emellertid att en 
modern sammanhållningspolitik måste 
omfatta ett antal reformer, framför allt en 
förenkling av politikens genomförande, 
och möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 
synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats.

Or. en

Ändringsförslag 638
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 63

Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet betonar att det 63. Europaparlamentet betonar att det 
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europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 
synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats.

europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att främja 
hållbar utveckling i alla regioner och
skapa tillväxt och sysselsättning och har 
varit ett av unionens viktigaste, synligaste 
och mest framgångsrika politiska områden 
i årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de främsta utmaningarna 
som unionen står inför och främja 
synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats.

Or. en

Ändringsförslag 639
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 63

Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 
synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats.

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken inte har 
beräknats, och även om vissa hävdar att
denna politik utgör en väletablerad 
mekanism för att skapa tillväxt och 
sysselsättning och har varit ett av unionens 
viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden så gör antalet fel som påtalats 
av revisorerna inom detta område att en 
sådan slutsats inte kan dras.

Or. en
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Ändringsförslag 640
Carl Haglund

Förslag till resolution
Punkt 63

Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 
synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats.

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat 
men ofta svårt att påvisa i ekonomiskt 
hänseende, eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 
synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats.

Or. en

Ändringsförslag 641
Gunnar Hökmark

Förslag till resolution
Punkt 63

Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och 
mest framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning. Parlamentet 
påpekar emellertid att en modern 
sammanhållningspolitik måste omfatta ett 
antal strukturella reformer, möta de nya 
utmaningarna som unionen står inför och 
främja synergieffekter med annan politik 
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reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 
synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats.

och andra instrument på plats.

Or. en

Ändringsförslag 642
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 63

Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 
synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats.

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och ett viktigt 
verktyg för konvergens och solidaritet och
har varit ett av unionens viktigaste, 
synligaste och mest framgångsrika 
politiska områden i årtionden. Parlamentet 
konstaterar att partnerskapsprincipen 
samt flernivåstyrning är grundläggande 
förutsättningar för denna framgång.
Parlamentet påpekar emellertid att en 
modern sammanhållningspolitik måste 
omfatta ett antal strukturella reformer, 
möta de nya utmaningarna som unionen 
står inför och främja synergieffekter med 
annan politik och andra instrument på 
plats.

Or. en

Ändringsförslag 643
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Förslag till resolution
Punkt 63
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Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 
synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats.

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att alla regioner i 
EU direkt kommer att gynnas av 
sammanhållningspolitiken. Parlamentet 
påpekar emellertid att en modern 
sammanhållningspolitik måste omfatta ett 
antal strukturella reformer, möta de nya 
utmaningarna som unionen står inför och 
främja synergieffekter med annan politik 
och andra instrument på plats.

Or. en

Ändringsförslag 644
Pat the Cope Gallagher

Förslag till resolution
Punkt 63

Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 
synergieffekter med annan politik och 

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att alla regioner i 
EU direkt kommer att gynnas av 
sammanhållningspolitiken. Parlamentet 
påpekar emellertid att en modern 
sammanhållningspolitik måste omfatta ett 
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andra instrument på plats. antal strukturella reformer, möta de nya 
utmaningarna som unionen står inför och 
främja synergieffekter med annan politik 
och andra instrument på plats.

Or. en

Ändringsförslag 645
Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Punkt 63

Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 
synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats.

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att alla regioner i 
EU direkt kommer att gynnas av 
sammanhållningspolitiken. Parlamentet 
påpekar emellertid att en modern 
sammanhållningspolitik måste omfatta ett 
antal strukturella reformer, möta de nya 
utmaningarna som unionen står inför och 
främja synergieffekter med annan politik 
och andra instrument på plats.

Or. en

Ändringsförslag 646
Cornelis de Jong

Förslag till resolution
Punkt 63
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Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 
synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats.

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden för 
solidaritet i årtionden. Parlamentet påpekar 
emellertid att en modern 
sammanhållningspolitik måste omfatta ett 
antal strukturella reformer, bl.a. genom att 
samla alla medel i en 
sammanhållningsfond som enbart ska 
vara inriktad på de fattigaste 
medlemsstaterna, möta de nya 
utmaningarna som unionen står inför och 
främja synergieffekter med annan politik 
och andra instrument på plats.

Or. en

Ändringsförslag 647
Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 63

Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste koncentrera resurserna till de 
fattigaste regionerna i unionen, utan att 
det påverkar programmen och stödet till 
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synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats. 

en mellankategori av regioner, som bör 
definieras som sådana. 
Sammanhållningspolitikens framgång 
beror på de synergieffekter som den ger 
upphov till med annan politik och andra 
instrument på plats.

Or. pt

Ändringsförslag 648
Richard Ashworth

Förslag till resolution
Punkt 63

Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 
synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats.

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 
synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats, i synnerhet 
värdeskapande områden, såsom forskning 
och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 649
Gunnar Hökmark

Förslag till resolution
Punkt 63
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Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 
synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats.

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 
synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats. Unionens 
insatser för sammanhållning bör inriktas 
på de länder i EU som har en klart lägre 
välståndsnivå än genomsnittet.

Or. en

Ändringsförslag 650
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas, José 
Manuel Fernandes för PPE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 63

Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 

63. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska mervärdet av 
sammanhållningspolitiken är oomtvistat, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och har varit ett 
av unionens viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden. Parlamentet påpekar emellertid 
att en modern sammanhållningspolitik 
måste omfatta ett antal strukturella 
reformer, möta de nya utmaningarna som 
unionen står inför och främja 
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synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats.

synergieffekter med annan politik och 
andra instrument på plats. Parlamentet är 
övertygat om att EU:s 
sammanhållningspolitik bör fortsätta att 
omfatta hela EU:s territorium under 
nästa budgetperiod.

Or. en

Ändringsförslag 651
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 63a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

63a. Europaparlamentet pekar på den 
ökade betydelsen av en självständig 
sammanhållningspolitik efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande, på att 
en tredje pelare, territoriell 
sammanhållning, har tillkommit och på 
att regionala och lokala nivåer erkänns i 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 652
Bas Eickhout, Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Förslag till resolution
Punkt 63b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

63b. Europaparlamentet påpekar att 
enligt kommissionen beräknas BNP i 
EU-25 ha varit 0,7 procent högre 2009 
som en följd av 
sammanhållningspolitiken under 
perioden 2000–20061 och att 

                                               
1 KOM(2010)0700.
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sammanhållningspolitiken inte bara har 
haft positiva effekter för mottagande 
stater utan också för givarstaterna genom 
spridningseffekter1. 

Or. en

Ändringsförslag 653
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 64

Förslag till resolution Ändringsförslag

64. Europaparlamentet betonar 
sammanhållningspolitikens viktiga roll 
för uppnåendet av Europa 2020-målen, 
och anser att en sund, självständig 
sammanhållningspolitik är en 
förutsättning för ett framgångsrikt 
genomförande av denna strategi. 
Parlamentet understryker dock att 
sammanhållningspolitiken på grund av 
sin övergripande karaktär bidrar starkt till 
alla de tre prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin – det vill säga 
smart, hållbar tillväxt för alla.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 654
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 64

Förslag till resolution Ändringsförslag

64. Europaparlamentet betonar 
sammanhållningspolitikens viktiga roll 

64. Europaparlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken på grund av sin 

                                                                                                                                                  
1 Medlemsstaternas ekonomiska utbyte av utgifterna för sammanhållningspolitiken: 
GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING B: STRUKTUR-
OCH SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK.
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för uppnåendet av Europa 2020-målen, 
och anser att en sund, självständig 
sammanhållningspolitik är en 
förutsättning för ett framgångsrikt 
genomförande av denna strategi. 
Parlamentet understryker dock att 
sammanhållningspolitiken på grund av sin 
övergripande karaktär bidrar starkt till alla 
de tre prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin – det vill säga smart, 
hållbar tillväxt för alla.

övergripande karaktär bidrar starkt till alla 
de tre prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin – det vill säga smart, 
hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 655
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias för ALDE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 64

Förslag till resolution Ändringsförslag

64. Europaparlamentet betonar 
sammanhållningspolitikens viktiga roll för 
uppnåendet av Europa 2020-målen, och 
anser att en sund, självständig 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för ett framgångsrikt genomförande av 
denna strategi. Parlamentet understryker 
dock att sammanhållningspolitiken på 
grund av sin övergripande karaktär bidrar 
starkt till alla de tre prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin – det vill säga smart, 
hållbar tillväxt för alla.

64. Europaparlamentet betonar 
sammanhållningspolitikens viktiga roll för 
uppnåendet av Europa 2020-målen, och 
anser att en sund, självständig 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för ett framgångsrikt genomförande av 
denna strategi på hela EU:s territorium, 
eftersom regioner och städer är bäst 
lämpade att aktivt genomföra 
strategierna. Parlamentet understryker 
dock att sammanhållningspolitiken på 
grund av sin övergripande karaktär bidrar 
starkt till alla de tre prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin – det vill säga smart, 
hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 656
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas
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Förslag till resolution
Punkt 64

Förslag till resolution Ändringsförslag

64. Europaparlamentet betonar 
sammanhållningspolitikens viktiga roll för 
uppnåendet av Europa 2020-målen, och 
anser att en sund, självständig 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för ett framgångsrikt genomförande av 
denna strategi. Parlamentet understryker 
dock att sammanhållningspolitiken på 
grund av sin övergripande karaktär bidrar 
starkt till alla de tre prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin – det vill säga smart, 
hållbar tillväxt för alla.

64. Europaparlamentet betonar 
sammanhållningspolitikens viktiga roll för 
uppnåendet av Europa 2020-målen, och 
anser att en sund, självständig 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för ett framgångsrikt genomförande av 
denna strategi. Parlamentet betonar i det 
sammanhanget att 
sammanhållningspolitikens bidrag till 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
måste återspegla det syfte som fastställts i 
artikel 174 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och vara i 
överensstämmelse med det övergripande 
målet om ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning som genom 
Lissabonfördraget infördes i artikel 3 i 
fördraget om Europeiska unionen. 
Parlamentet understryker dock att 
sammanhållningspolitiken på grund av sin 
övergripande karaktär bidrar starkt till alla 
de tre prioriteringarna i Europa 2020-
strategin – det vill säga smart, hållbar 
tillväxt för alla. Parlamentet är övertygat 
om att baserat på 
sammanhållningspolitikens viktiga roll 
för uppnåendet av Europa 2020-målen 
måste alla regioner fortsätta att vara 
stödberättigade efter 2013 och lämpliga 
övergångsbestämmelser måste föreskrivas 
för de regioner som från och med 2014 
inte längre kommer att vara föremål för 
konvergensmålen, för att stabilisera redan 
uppnådda framgångar och för att medge 
ett hållbart utnyttjande av möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 657
Cornelis de Jong, Miguel Portas
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Förslag till resolution
Punkt 64

Förslag till resolution Ändringsförslag

64. Europaparlamentet betonar 
sammanhållningspolitikens viktiga roll för 
uppnåendet av Europa 2020-målen, och 
anser att en sund, självständig 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för ett framgångsrikt genomförande av 
denna strategi. Parlamentet understryker 
dock att sammanhållningspolitiken på 
grund av sin övergripande karaktär bidrar 
starkt till alla de tre prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin – det vill säga smart, 
hållbar tillväxt för alla.

64. Europaparlamentet betonar 
sammanhållningspolitikens viktiga roll för 
uppnåendet av Europa 2020-målen, och 
anser att en sund, självständig 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för ett framgångsrikt genomförande av 
denna strategi. Parlamentet understryker 
dock att sammanhållningspolitiken på 
grund av sin solidariska karaktär bidrar 
starkt till alla de tre prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin – det vill säga smart, 
hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 658
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 64

Förslag till resolution Ändringsförslag

64. Europaparlamentet betonar 
sammanhållningspolitikens viktiga roll för 
uppnåendet av Europa 2020-målen, och 
anser att en sund, självständig 
sammanhållningspolitik är en 
förutsättning för ett framgångsrikt 
genomförande av denna strategi. 
Parlamentet understryker dock att
sammanhållningspolitiken på grund av sin 
övergripande karaktär bidrar starkt till alla 
de tre prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin – det vill säga smart, 
hållbar tillväxt för alla.

64. Europaparlamentet betonar 
sammanhållningspolitikens viktiga roll för 
uppnåendet av Europa 2020-målen, och 
anser att sammanhållningspolitiken på 
grund av sin övergripande karaktär bidrar 
starkt till alla de tre prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin – det vill säga smart, 
hållbar tillväxt för alla och att alla fonder 
inom ramen för 
sammanhållningspolitiken måste bidra till 
att nå de socio-ekonomiska 
målsättningarna inom områden som 
sysselsättning, utbildning och 
fattigdomsminskning samt utestängning 
för att på ett avgörande sätt vara med och 
forma Europas sociala dimension.

Or. de
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Ändringsförslag 659
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes för PPE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 64

Förslag till resolution Ändringsförslag

64. Europaparlamentet betonar 
sammanhållningspolitikens viktiga roll för 
uppnåendet av Europa 2020-målen, och 
anser att en sund, självständig 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för ett framgångsrikt genomförande av 
denna strategi. Parlamentet understryker 
dock att sammanhållningspolitiken på 
grund av sin övergripande karaktär bidrar 
starkt till alla de tre prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin – det vill säga smart, 
hållbar tillväxt för alla.

64. Europaparlamentet betonar 
sammanhållningspolitikens viktiga roll för 
uppnåendet av Europa 2020-målen, och 
anser att en sund, självständig 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för ett framgångsrikt genomförande av 
denna strategi. Parlamentet understryker 
dock att sammanhållningspolitiken på 
grund av sin övergripande karaktär bidrar 
starkt till alla de tre prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin – det vill säga smart, 
hållbar tillväxt för alla. Parlamentet 
erinrar emellertid om att EU:s 
sammanhållningspolitik har sitt 
traditionella uppdrag och sina 
traditionella mål att uppfylla som sträcker 
sig utöver Europa 2020-strategin. Dessa 
bör kvarstå i nästa budgetperiod, särskilt 
med tanke på det bestående behovet av 
ekonomisk, social och territoriell 
konvergens i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 660
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Förslag till resolution
Punkt 64

Förslag till resolution Ändringsförslag

64. Europaparlamentet betonar 
sammanhållningspolitikens viktiga roll för 
uppnåendet av Europa 2020-målen, och 
anser att en sund, självständig 

64. Europaparlamentet betonar 
sammanhållningspolitikens viktiga roll för 
uppnåendet av Europa 2020-målen, och 
anser att en sund, självständig 
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sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för ett framgångsrikt genomförande av 
denna strategi. Parlamentet understryker 
dock att sammanhållningspolitiken på 
grund av sin övergripande karaktär bidrar 
starkt till alla de tre prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin – det vill säga smart, 
hållbar tillväxt för alla.

sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för ett framgångsrikt genomförande av 
denna strategi. Parlamentet understryker 
dock att sammanhållningspolitiken på 
grund av sin övergripande karaktär bidrar 
starkt till alla de tre prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin – det vill säga smart, 
hållbar tillväxt för alla. Parlamentet anser 
att eftersom sammanhållningspolitiken är 
den enda platsbaserade 
utvecklingspolitiken i EU bör alla 
regioner kunna utnyttja strukturfonderna, 
allt efter deras särskilda utvecklingsbehov 
och möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 661
Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Punkt 64

Förslag till resolution Ändringsförslag

64. Europaparlamentet betonar 
sammanhållningspolitikens viktiga roll för 
uppnåendet av Europa 2020-målen, och 
anser att en sund, självständig 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för ett framgångsrikt genomförande av 
denna strategi. Parlamentet understryker 
dock att sammanhållningspolitiken på 
grund av sin övergripande karaktär bidrar 
starkt till alla de tre prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin – det vill säga smart, 
hållbar tillväxt för alla.

64. Europaparlamentet betonar 
sammanhållningspolitikens viktiga roll för 
uppnåendet av Europa 2020-målen, och 
anser att en sund, självständig 
sammanhållningspolitik är en förutsättning 
för ett framgångsrikt genomförande av 
denna strategi. Parlamentet understryker 
dock att sammanhållningspolitiken på 
grund av sin övergripande karaktär bidrar 
starkt till alla de tre prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin – det vill säga smart, 
hållbar tillväxt för alla. Parlamentet anser 
att eftersom sammanhållningspolitiken är 
den enda platsbaserade 
utvecklingspolitiken i EU bör alla 
regioner kunna utnyttja strukturfonderna, 
allt efter deras särskilda utvecklingsbehov 
och möjligheter.

Or. en
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Ändringsförslag 662
Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jan Olbrycht, Iosif 
Matula, Markus Pieper, Sophie Auconie för PPE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 64a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

64a. Europaparlamentet uppmärksammar 
betydelsen av en integrerad strategi och  
pekar i detta sammanhang på att 
sammanhållningspolitiken integrerar 
andra strategier. Parlamentet betonar 
därför att alla investeringar som är 
planerade till budgetperioden efter 2013 
ska samordnas med investeringarna inom 
ramen för sammanhållningspolitiken 
under den budgetperioden.  Parlamentet 
understryker att denna politik redan förs 
med vederbörlig omsorg och med 
beprövade instrument och former som är 
viktiga i detta avseende, såsom delad 
förvaltning. Parlamentet understryker 
även att man måste övergå till bättre 
resultat med flernivåstyrning, vilket 
kommer att bidra ytterligare till effekterna 
som en sådan tillämpning av 
sammanhållningspolitiken kan medföra.

Or. en

Ändringsförslag 663
Gunnar Hökmark

Förslag till resolution
Punkt 64a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

64a. Europaparlamentet framhåller att 
den europeiska 
sammanhållningspolitikens viktigaste mål 
måste vara att stödja kunskapsspridning 
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genom investeringar i FoU, innovation, 
företagande, infrastrukturprojekt, IKT 
och mänskligt kapital, och därmed främja 
EU:s övergång till ett kunskapssamhälle.

Or. en

Ändringsförslag 664
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Förslag till resolution
Punkt 64a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

64a. Europaparlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken är viktig för att 
uppnå tillväxt för alla, och att detta 
innebär både att hjälpa fattigare regioner 
att komma i kapp och att investera i 
människor och i social sammanhållning i 
alla medlemsstater och regioner, vilket 
kan ske genom att man vidtar åtgärder 
mot social utestängning och 
diskriminering, skapar sysselsättning och 
ökar arbetskvaliteten och kompetensen.

Or. en

Ändringsförslag 665
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 64a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

64a. Europaparlamentet är starkt 
övertygat om att den europeiska 
sammanhållningspolitiken bör fortsätta 
att omfatta hela EU och erbjuda resurser, 
erfarenheter och stöd till alla EU-regioner 
för att undanröja hindren för tillväxt 
inom ramen för en enda och flexibel 
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gemenskapspolitik som kan ingripa i den 
omfattning som är lämpligast. 
Parlamentet anser att alla former av 
territoriellt samarbete 
(gränsöverskridande, interregionalt och 
transnationellt) måste stärkas.

Or. en

Ändringsförslag 666
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 65

Förslag till resolution Ändringsförslag

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver 
tillräcklig finansiering, som inte bör vara 
mindre än under den nuvarande 
budgetperioden. Parlamentet upprepar i 
detta sammanhang sin kraftfulla begäran 
om ett säkerställande av att de outnyttjade 
medlen från sammanhållningsfonden 
under nästa fleråriga budgetram ska ligga 
kvar i sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 667
Richard Ashworth

Förslag till resolution
Punkt 65

Förslag till resolution Ändringsförslag

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig
finansiering, som inte bör vara mindre än

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik kräver erforderlig
finansiering. Parlamentet konstaterar att i 
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under den nuvarande budgetperioden.
Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin kraftfulla begäran om ett 
säkerställande av att de outnyttjade 
medlen från sammanhållningsfonden 
under nästa fleråriga budgetram ska ligga 
kvar i sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.

det nuvarande ekonomiska klimatet 
behövs en sträng finanspolitisk disciplin 
inom alla EU:s utgiftsområden, däribland 
sammanhållningspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 668
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 65

Förslag till resolution Ändringsförslag

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som inte bör vara mindre än
under den nuvarande budgetperioden. 
Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin kraftfulla begäran om ett säkerställande 
av att de outnyttjade medlen från 
sammanhållningsfonden under nästa 
fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik förutsätter att 
anslagen till den under budgetåret 2013 
åtminstone kvarstår på samma nivå under 
nästa budgetperiod. Parlamentet upprepar i 
detta sammanhang sin kraftfulla begäran 
om ett säkerställande av att de outnyttjade 
medlen från sammanhållningsfonden under 
nästa fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 669
Cornelis de Jong

Förslag till resolution
Punkt 65

Förslag till resolution Ändringsförslag

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik sammanhållningspolitik 
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sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som inte bör vara mindre än 
under den nuvarande budgetperioden. 
Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin kraftfulla begäran om ett säkerställande 
av att de outnyttjade medlen från 
sammanhållningsfonden under nästa 
fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
sammanhållningsbudgeten och inte
återlämnas till medlemsstaterna.

behöver tillräcklig finansiering.
Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin kraftfulla begäran om ett säkerställande 
av att de outnyttjade medlen från 
sammanhållningspolitiken under nästa 
fleråriga budgetram ska återlämnas till 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 670
Gunnar Hökmark

Förslag till resolution
Punkt 65

Förslag till resolution Ändringsförslag

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som inte bör vara mindre än 
under den nuvarande budgetperioden. 
Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin kraftfulla begäran om ett säkerställande 
av att de outnyttjade medlen från 
sammanhållningsfonden under nästa 
fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering. Parlamentet upprepar i detta 
sammanhang sin kraftfulla begäran om ett 
säkerställande av att de outnyttjade medlen 
från sammanhållningsfonden under nästa 
fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 671
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 65
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Förslag till resolution Ändringsförslag

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som inte bör vara mindre än 
under den nuvarande budgetperioden. 
Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin kraftfulla begäran om ett säkerställande 
av att de outnyttjade medlen från 
sammanhållningsfonden under nästa 
fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som inte bör vara mindre i 
reella termer än under den nuvarande 
budgetperioden. Parlamentet motsätter sig 
att sammanhållningspolitiken delas upp i 
olika budgetrubriker eller underrubriker.
Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin kraftfulla begäran om ett säkerställande 
av att de outnyttjade medlen från 
sammanhållningsfonden under nästa 
fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 672
Anne E. Jensen

Förslag till resolution
Punkt 65

Förslag till resolution Ändringsförslag

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som inte bör vara mindre än 
under den nuvarande budgetperioden. 
Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin kraftfulla begäran om ett säkerställande 
av att de outnyttjade medlen från 
sammanhållningsfonden under nästa 
fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som bör avspegla 
upptagningsförmågan i varje 
medlemsstat. Parlamentet upprepar i detta 
sammanhang sin kraftfulla begäran om ett 
säkerställande av att de outnyttjade medlen 
från sammanhållningsfonden under nästa 
fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
EU-budgeten och inte återlämnas till 
medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 673
Bastiaan Belder

Förslag till resolution
Punkt 65

Förslag till resolution Ändringsförslag

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som inte bör vara mindre än 
under den nuvarande budgetperioden. 
Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin kraftfulla begäran om ett säkerställande 
av att de outnyttjade medlen från 
sammanhållningsfonden under nästa 
fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som inte bör vara mindre än 
under den nuvarande budgetperioden för 
de medlemsstater som är i behov av den. 
Sammanhållningspolitiken är avsedd för 
medlemsstater med en BNP per capita 
som är lägre än 75 procent av 
EU-genomsnittet. De besparingar som 
därmed skulle kunna göras årligen 
uppgår till mer än 20 miljarder euro. Den 
övervägande delen av de frigjorda medlen 
bör återbetalas till övriga medlemsstater i 
förhållande till deras bidrag till 
EU-budgeten. Flertalet av de 
medlemsstater som inte längre skulle 
komma i fråga för strukturfonderna 
skulle ändå göra en nettobesparing i sin 
nationella budget genom återförandet av 
de frigjorda medlen. En begränsad del av 
de frigjorda medlen skulle kunna 
användas till viktiga prioriteringar och 
utmaningar på EU-nivå, såsom forskning, 
utveckling och innovation inom 
jordbruks-, industri- och tjänstesektorn, 
om detta kan åtföljas av väsentligt 
minskad byråkrati och större 
tillgänglighet, också för små och 
medelstora företag.

Or. nl

Ändringsförslag 674
Konrad Szymański

Förslag till resolution
Punkt 65
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Förslag till resolution Ändringsförslag

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som inte bör vara mindre än 
under den nuvarande budgetperioden. 
Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin kraftfulla begäran om ett säkerställande 
av att de outnyttjade medlen från 
sammanhållningsfonden under nästa 
fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som inte bör vara mindre än 
under den nuvarande budgetperioden, för 
att säkerställa att skillnaderna i regional 
utveckling minskas. Parlamentet upprepar 
i detta sammanhang sin kraftfulla begäran 
om ett säkerställande av att de outnyttjade 
medlen från sammanhållningsfonden under 
nästa fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.

Or. pl

Ändringsförslag 675
Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 65

Förslag till resolution Ändringsförslag

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som inte bör vara mindre än 
under den nuvarande budgetperioden. 
Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin kraftfulla begäran om ett 
säkerställande av att de outnyttjade 
medlen från sammanhållningsfonden 
under nästa fleråriga budgetram ska ligga 
kvar i sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som i procentandel inte bör 
vara mindre än under den nuvarande 
budgetperioden. Parlamentet upprepar i 
detta sammanhang att de outnyttjade 
medlen från sammanhållningsfonden ska 
ligga kvar i sammanhållningsbudgeten.

Or. pt

Ändringsförslag 676
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes för PPE-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 65

Förslag till resolution Ändringsförslag

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som inte bör vara mindre än 
under den nuvarande budgetperioden. 
Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin kraftfulla begäran om ett säkerställande 
av att de outnyttjade medlen från 
sammanhållningsfonden under nästa 
fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som inte bör vara mindre än 
under den nuvarande budgetperioden. 
Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin kraftfulla begäran om ett säkerställande 
av att de outnyttjade medlen från 
sammanhållningsfonden under nästa 
fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.
Parlamentet upprepar att BNP måste 
kvarstå som det huvudsakliga kriteriet för 
berättigandet till regionalpolitiskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 677
Jan Mulder

Förslag till resolution
Punkt 65

Förslag till resolution Ändringsförslag

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som inte bör vara mindre än 
under den nuvarande budgetperioden. 
Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin kraftfulla begäran om ett säkerställande 
av att de outnyttjade medlen från 
sammanhållningsfonden under nästa 
fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som inte bör vara mindre än 
under den nuvarande budgetperioden. 
Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin kraftfulla begäran om ett säkerställande 
av att de outnyttjade medlen från 
sammanhållningsfonden under nästa 
fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.
Parlamentet anser att 
medfinansieringsgraden för 
sammanhållningspolitiken kan variera. 
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Fattigare medlemsstater bör ha en lägre 
nationell medfinansieringsgrad än rikare 
medlemsstater för att länder med större 
behov ska kunna använda sin hjälp 
effektivare.

Or. en

Ändringsförslag 678
Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner

Förslag till resolution
Punkt 65

Förslag till resolution Ändringsförslag

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som inte bör vara mindre än 
under den nuvarande budgetperioden. 
Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin kraftfulla begäran om ett säkerställande 
av att de outnyttjade medlen från 
sammanhållningsfonden under nästa 
fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.

65. Europaparlamentet betonar att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver tillräcklig 
finansiering, som inte bör vara mindre än 
under den nuvarande budgetperioden. 
Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin kraftfulla begäran om ett säkerställande 
av att de outnyttjade medlen från 
sammanhållningsfonden under nästa 
fleråriga budgetram ska ligga kvar i 
sammanhållningsbudgeten och inte 
återlämnas till medlemsstaterna.
Parlamentet är också övertygat om att för 
att nå sammanhållningspolitikens mål bör 
en återgång till strategin om stöd från 
flera olika källor noga övervägas.

Or. en

Ändringsförslag 679
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 65a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

65a. Europaparlamentet betonar att 
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Europa 2020-strategin är mer tematiskt 
utformad, och måste kopplas samman 
med sammanhållningspolitikens mer 
övergripande angreppssätt för att kunna 
uppnå omfattande deltagande och få 
effekt inom alla lokala och regionala 
myndigheter i området.

Or. en

Ändringsförslag 680
Milan Zver

Förslag till resolution
Punkt 65a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

65a. Europaparlamentet anser att 
drastiska förändringar för att hållbar 
tillväxt ska kunna garanteras i regionerna 
bör undvikas. Parlamentet betonar därför 
att man bör komma överens om lämpliga 
övergångsbestämmelser för en rationell, 
rättvis och logisk övergång till ökad 
konkurrenskraft, särskilt för regioner som 
sannolikt inte kommer att uppfylla 
konvergensmålet.  

Or. en

Ändringsförslag 681
Ilda Figueiredo

Förslag till resolution
Punkt 65a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

65a. Europaparlamentet anser att det är 
viktigt att verka för en betydande ökning 
av gemenskapsbudgeten för att stödja 
ekonomisk och social sammanhållning, 
till minst det dubbla nuvarande beloppet, 
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och att detta bör åtföljas av en 
genomgripande ändring av fördelningen.

Or. pt

Ändringsförslag 682
Ilda Figueiredo

Förslag till resolution
Punkt 65b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

65b. Europaparlamentet anser att det är 
viktigt att bidragen till denna ökning 
kommer till stånd genom ökad 
medfinansiering från medlemsstaterna 
med störst BNP och störst inkomst per 
capita, varigenom nuvarande 
medfinansieringsnivåer ändras.

Or. pt

Ändringsförslag 683
Ilda Figueiredo

Förslag till resolution
Punkt 65c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

65c. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt att minska den 
obligatoriska nationella 
medfinansieringen till högst 10 procent av 
projektets värde (offentliga eller privata 
utgifter och investeringar), särskilt för 
sammanhållningsländerna (BNP per 
capita som är lägre än EU-genomsnittet).

Or. pt
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Ändringsförslag 684
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 66

Förslag till resolution Ändringsförslag

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta konkreta förslag för att 
garantera en starkare tematisk 
koncentration av 
sammanhållningsfinansieringen för 
Europa 2020-prioriteringarna, och anser 
att ett mer resultatinriktat system än den 
nuvarande ”öronmärkningen” bör 
införas. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende kommissionens avsikt att avtala 
med varje medlemsstat eller region – inom 
ramen för avtalen om utvecklings- och 
investeringspartnerskap och de operativa 
programmen - om specifika villkor för 
uppnåendet av de fastställda målen.

66. Parlamentet noterar kommissionens 
avsikt att avtala med varje medlemsstat 
eller region – inom ramen för avtalen om 
utvecklings- och investeringspartnerskap 
och de operativa programmen - om 
specifika villkor för uppnåendet av de 
fastställda målen.

Or. en

Ändringsförslag 685
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 66

Förslag till resolution Ändringsförslag

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta konkreta förslag för att 
garantera en starkare tematisk 
koncentration av 
sammanhållningsfinansieringen för 
Europa 2020-prioriteringarna, och anser 
att ett mer resultatinriktat system än den 
nuvarande ”öronmärkningen” bör 
införas. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende kommissionens avsikt att avtala 
med varje medlemsstat eller region – inom 
ramen för avtalen om utvecklings- och 

66. Europaparlamentet ber att 
medlemsstaterna och regionerna i 
framtiden koncentrerar EU-medel och 
nationella medel till ett litet antal 
prioriteringar som motsvarar de särskilda 
utmaningar som de står inför.
Parlamentet betonar att detta skulle 
kunna uppnås genom att man i 
bestämmelserna för 
sammanhållningspolitiken upprättar en 
förteckning över tematiska prioriteringar 
med koppling till prioriteringarna, de 
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investeringspartnerskap och de operativa 
programmen – om specifika villkor för 
uppnåendet av de fastställda målen.

integrerade riktlinjerna och 
huvudinitiativen i Europa 2020-strategin 
och att medlemsstaterna och regionerna, 
beroende på hur stora EU-medel som är 
inblandade, skulle vara tvungna att 
fokusera på fler eller färre prioriteringar.
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
kommissionens avsikt att avtala med varje 
medlemsstat och dess regioner eller direkt 
med regionerna – inom ramen för avtalen 
om utvecklings- och 
investeringspartnerskap och de operativa 
programmen – om specifika villkor för 
uppnåendet av de fastställda målen.

Or. en

Ändringsförslag 686
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 66

Förslag till resolution Ändringsförslag

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta konkreta förslag för att 
garantera en starkare tematisk
koncentration av 
sammanhållningsfinansieringen för 
Europa 2020-prioriteringarna, och anser 
att ett mer resultatinriktat system än den 
nuvarande ”öronmärkningen” bör 
införas. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende kommissionens avsikt att avtala 
med varje medlemsstat eller region – inom 
ramen för avtalen om utvecklings- och 
investeringspartnerskap och de operativa 
programmen – om specifika villkor för 
uppnåendet av de fastställda målen.

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta förslag för att garantera att 
sammanhållningsfinansieringen tematiskt 
hänvisar till Europa 2020-prioriteringarna. 
Parlamentet betonar att det är viktigt att i 
största möjliga utsträckning involvera 
regionala och lokala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter och icke-statliga 
organisationer när prioriteringarna för 
sammanhållningspolitiken ska fastställas. 
Andra åtgärder, såsom öronmärkning och 
god praxis bör utvärderas och 
gemensamma problem bör utpekas, 
tillsammans med lösningar på dem.
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
kommissionens avsikt att avtala med varje 
medlemsstat eller region – inom ramen för 
avtalen om utvecklings- och 
investeringspartnerskap och de operativa 
programmen. Parlamentet betonar att 
flernivåstyrning är en av 
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sammanhållningspolitikens viktigaste 
principer och att den har en 
grundläggande betydelse för kvaliteten i 
beslutsfattandet, den strategiska 
planeringen och genomförandet av 
målen. Parlamentet betonar att en bättre 
definierad partnerskapsprincip är 
grundläggande för det korrekta 
genomförandet av all EU-politik och bör 
stärkas därefter. Lokalt och regionalt 
anpassade strategier som tar hänsyn till 
olika utvecklingsbehov måste också i 
fortsättningen utgöra grunden för 
sammanhållningspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 687
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 66

Förslag till resolution Ändringsförslag

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta konkreta förslag för att 
garantera en starkare tematisk 
koncentration av 
sammanhållningsfinansieringen för 
Europa 2020-prioriteringarna, och anser att 
ett mer resultatinriktat system än den 
nuvarande ”öronmärkningen” bör införas. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
kommissionens avsikt att avtala med varje 
medlemsstat eller region – inom ramen för 
avtalen om utvecklings- och 
investeringspartnerskap och de operativa 
programmen – om specifika villkor för 
uppnåendet av de fastställda målen.

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta konkreta förslag för att 
garantera en starkare tematisk 
koncentration av 
sammanhållningspolitikens finansiering
för Europa 2020-prioriteringarna, och anser 
att ett mer resultatinriktat system än den 
nuvarande ”öronmärkningen” bör införas. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
kommissionens avsikt att avtala med varje 
stödberättigad medlemsstat eller region –
inom ramen för avtalen om utvecklings-
och investeringspartnerskap och de 
operativa programmen – om specifika 
villkor för uppnåendet av de fastställda 
målen.

Or. en
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Ändringsförslag 688
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Förslag till resolution
Punkt 66

Förslag till resolution Ändringsförslag

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta konkreta förslag för att 
garantera en starkare tematisk 
koncentration av 
sammanhållningsfinansieringen för 
Europa 2020-prioriteringarna, och anser att
ett mer resultatinriktat system än den 
nuvarande ”öronmärkningen” bör införas. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
kommissionens avsikt att avtala med varje 
medlemsstat eller region – inom ramen för 
avtalen om utvecklings- och 
investeringspartnerskap och de operativa 
programmen – om specifika villkor för 
uppnåendet av de fastställda målen.

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta konkreta förslag för att 
garantera en starkare tematisk 
koncentration av 
sammanhållningsfinansieringen för 
Europa 2020-prioriteringarna med 
tillräcklig flexibilitet för att 
regionspecifika investeringsbehov ska 
kunna behandlas. Parlamentet anser att 
ett mer resultatinriktat system än den 
nuvarande ”öronmärkningen” bör införas.  
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
kommissionens avsikt att avtala med varje 
medlemsstat eller region – inom ramen för 
avtalen om utvecklings- och 
investeringspartnerskap och de operativa 
programmen – om specifika villkor för 
uppnåendet av de fastställda målen.

Or. en

Ändringsförslag 689
Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Punkt 66

Förslag till resolution Ändringsförslag

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta konkreta förslag för att 
garantera en starkare tematisk 
koncentration av 
sammanhållningsfinansieringen för 
Europa 2020-prioriteringarna, och anser att 
ett mer resultatinriktat system än den 
nuvarande ”öronmärkningen” bör införas. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta konkreta förslag för att 
garantera en starkare tematisk 
koncentration av 
sammanhållningsfinansieringen för 
Europa 2020-prioriteringarna med 
tillräcklig flexibilitet för att 
regionspecifika investeringsbehov ska 
kunna behandlas. Parlamentet anser att 
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kommissionens avsikt att avtala med varje 
medlemsstat eller region – inom ramen för 
avtalen om utvecklings- och 
investeringspartnerskap och de operativa 
programmen – om specifika villkor för 
uppnåendet av de fastställda målen.

ett mer resultatinriktat system än den 
nuvarande ”öronmärkningen” bör införas.  
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
kommissionens avsikt att avtala med varje 
medlemsstat eller region – inom ramen för 
avtalen om utvecklings- och 
investeringspartnerskap och de operativa 
programmen – om specifika villkor för 
uppnåendet av de fastställda målen.

Or. en

Ändringsförslag 690
Pat the Cope Gallagher

Förslag till resolution
Punkt 66

Förslag till resolution Ändringsförslag

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta konkreta förslag för att 
garantera en starkare tematisk 
koncentration av 
sammanhållningsfinansieringen för 
Europa 2020-prioriteringarna, och anser att 
ett mer resultatinriktat system än den 
nuvarande ”öronmärkningen” bör införas. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
kommissionens avsikt att avtala med varje 
medlemsstat eller region – inom ramen för 
avtalen om utvecklings- och 
investeringspartnerskap och de operativa 
programmen – om specifika villkor för 
uppnåendet av de fastställda målen.

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta konkreta förslag för att 
garantera en starkare tematisk 
koncentration av 
sammanhållningsfinansieringen för 
Europa 2020-prioriteringarna 
prioriteringarna med tillräcklig flexibilitet
för att regionspecifika investeringsbehov 
ska kunna behandlas, och anser att ett mer 
resultatinriktat system än den nuvarande 
”öronmärkningen” bör införas. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende kommissionens 
avsikt att avtala med varje medlemsstat 
eller region – inom ramen för avtalen om 
utvecklings- och investeringspartnerskap 
och de operativa programmen – om 
specifika villkor för uppnåendet av de 
fastställda målen.

Or. en

Ändringsförslag 691
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 66

Förslag till resolution Ändringsförslag

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta konkreta förslag för att 
garantera en starkare tematisk 
koncentration av 
sammanhållningsfinansieringen för 
Europa 2020-prioriteringarna, och anser att 
ett mer resultatinriktat system än den 
nuvarande ”öronmärkningen” bör införas. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
kommissionens avsikt att avtala med varje 
medlemsstat eller region – inom ramen för 
avtalen om utvecklings- och 
investeringspartnerskap och de operativa 
programmen – om specifika villkor för 
uppnåendet av de fastställda målen.

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta konkreta förslag för att 
garantera en starkare tematisk 
koncentration av 
sammanhållningsfinansieringen för 
Europa 2020-prioriteringarna och att 
stärka jämlikheten mellan regioner med 
övergångsstöd och andra regioner på 
samma utvecklingsnivå. Parlamentet
anser att ett mer resultatinriktat system än 
den nuvarande ”öronmärkningen” bör 
införas samtidigt som man ser till att den 
tematiska metoden för planeringen av 
struktur- och sammanhållningsfonderna 
bör ta vederbörlig hänsyn till att de behov 
och prioriteringar som regionerna har 
uttryckt inte kan tillgodoses framför en 
integrerad platsbaserad strategi. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
kommissionens avsikt att avtala med varje 
medlemsstat eller region – inom ramen för 
avtalen om utvecklings- och 
investeringspartnerskap och de operativa 
programmen – om specifika villkor för 
uppnåendet av de fastställda målen.

Or. en

Ändringsförslag 692
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 66

Förslag till resolution Ändringsförslag

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta konkreta förslag för att 
garantera en starkare tematisk 
koncentration av 
sammanhållningsfinansieringen för 

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta konkreta förslag för att 
garantera en starkare tematisk 
koncentration av 
sammanhållningsfinansieringen för 
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Europa 2020-prioriteringarna, och anser att 
ett mer resultatinriktat system än den 
nuvarande ”öronmärkningen” bör införas. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
kommissionens avsikt att avtala med varje 
medlemsstat eller region – inom ramen för 
avtalen om utvecklings- och 
investeringspartnerskap och de operativa 
programmen – om specifika villkor för 
uppnåendet av de fastställda målen.

Europa 2020-prioriteringarna, varvid 
främjandet av regional utveckling 
(sysselsättning, utbildning, social 
integration) bör hanteras separat från den 
regionala ekonomin. Dessutom bör de 
samarbetsprogram där flera 
medlemsstater deltar (europeiskt 
territoriellt samarbete) byggas ut.
Parlamentet anser att ett mer 
resultatinriktat system än den nuvarande 
”öronmärkningen” bör införas. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende kommissionens 
avsikt att avtala med varje medlemsstat 
eller region – inom ramen för avtalen om 
utvecklings- och investeringspartnerskap 
och de operativa programmen – om 
specifika villkor för uppnåendet av de 
fastställda målen.

Or. de

Ändringsförslag 693
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner för ALDE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 66

Förslag till resolution Ändringsförslag

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta konkreta förslag för att 
garantera en starkare tematisk 
koncentration av 
sammanhållningsfinansieringen för 
Europa 2020-prioriteringarna, och anser att 
ett mer resultatinriktat system än den 
nuvarande ”öronmärkningen” bör införas. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
kommissionens avsikt att avtala med varje 
medlemsstat eller region – inom ramen för 
avtalen om utvecklings- och 
investeringspartnerskap och de operativa 
programmen - om specifika villkor för 
uppnåendet av de fastställda målen.

66. Europaparlamentet ber kommissionen 
att upprätta konkreta förslag för att 
garantera en starkare tematisk 
koncentration av 
sammanhållningsfinansieringen för Europa 
2020-prioriteringarna, och anser att ett mer 
resultatinriktat system än den nuvarande 
”öronmärkningen” bör införas, både i mål 
1- och mål 2-områden, men att detta inte 
bör förhindra att resurserna används 
flexibelt. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende kommissionens avsikt att avtala 
med varje medlemsstat eller region – inom 
ramen för avtalen om utvecklings- och 
investeringspartnerskap och de operativa 
programmen - om specifika villkor för 
uppnåendet av de fastställda målen.
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Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utreda användningen av tidsfristklausuler 
med koppling till ett mer resultatorienterat 
system.

Or. en

Ändringsförslag 694
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 66a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

66a. Europaparlamentet betonar att 
flexibla, lokalt och regionalt anpassade 
strategier som bidrar till uppnåendet av 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning även i framtiden måste 
stå i centrum för 
sammanhållningspolitiken, eftersom de 
lokala och regionala myndigheternas 
mycket varierande utvecklingsbehov 
måste tillfredsställas lokalt.

Or. en

Ändringsförslag 695
Dan Jørgensen

Förslag till resolution
Punkt 66a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

66a. Europaparlamentet understryker att 
sammanhållningspolitiken bör vara mer 
inriktad på hållbarhet och att detta 
medför att miljökonsekvensbedömningar 
och klimatbedömningar alltid bör 
genomföras när man väljer ut projekt som 
ska finansieras av 
sammanhållningspolitiken.
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Or. en

Ändringsförslag 696
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Förslag till resolution
Punkt 66a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

66a. Europaparlamentet begär att fonder 
som är viktiga för den regionala 
utvecklingen och sammanhållningen ska 
avskaffas alternativt slås samman för att 
öka effektiviteten. Globaliseringsfonden 
bör enligt parlamentet upphöra som 
självständigt instrument och de uppgifter 
som rymts inom denna fond bör i 
möjligaste mån föras in under
socialfonden. Parlamentet vill att man 
undersöker om en sammanslagning av 
Sammanhållningsfonden och regionala 
utvecklingsfonden är förenlig med 
EU-fördragen, och påpekar att medel från 
regionala utvecklingsfonden och 
Sammanhållningsfonden i regel går till
samma typer av projekt.

Or. de

Ändringsförslag 697
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 67

Förslag till resolution Ändringsförslag

67. Europaparlamentet anser att det är av 
största betydelse att utnyttja resurserna så 
effektivt som möjligt, förbättra 
samordningen och skapa större 
synergieffekter mellan Eruf, ESF, 
sammanhållningsfonden, EJFLU och 
Europeiska fiskerifonden. Parlamentet 

67. Europaparlamentet anser att det är av 
största betydelse att utnyttja resurserna så 
effektivt som möjligt.
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anser därför att inrättandet av en 
gemensam strategisk ram med 
gemensamma investeringsprioriteringar 
för alla dessa medel utgör ett viktigt steg i 
denna riktning, och är övertygat om att 
ESF måste fortsätta att vara en del av 
sammanhållningspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 698
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner, Giommaria Uggias 
för ALDE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 67

Förslag till resolution Ändringsförslag

67. Europaparlamentet anser att det är av 
största betydelse att utnyttja resurserna så
effektivt som möjligt, förbättra 
samordningen och skapa större 
synergieffekter mellan Eruf, ESF, 
sammanhållningsfonden, EJFLU och 
Europeiska fiskerifonden. Parlamentet 
anser därför att inrättandet av en 
gemensam strategisk ram med 
gemensamma investeringsprioriteringar för 
alla dessa medel utgör ett viktigt steg i 
denna riktning, och är övertygat om att 
ESF måste fortsätta att vara en del av 
sammanhållningspolitiken.

67. Europaparlamentet anser att det är av 
största betydelse att utnyttja resurserna så 
effektivt som möjligt, förbättra 
samordningen, minska onödig 
inkompabilitet mellan alla program och 
skapa större synergieffekter mellan Eruf, 
ESF, sammanhållningsfonden, 
ramprogram, EJFLU och Europeiska 
fiskerifonden samt undvika dubbelarbete 
och förbättra samordningen mellan 
Europeiska globaliseringsfonden och 
ESF. Parlamentet anser därför att 
inrättandet av en gemensam strategisk ram 
med gemensamma 
investeringsprioriteringar för alla dessa 
medel utgör ett viktigt steg i denna 
riktning, och att sådana prioriteringar bör 
säkerställa avsevärda resurser för 
nödvändiga investeringar i transport, 
energi och forskning. Parlamentet är 
övertygat om att ESF måste fortsätta att 
vara en del av sammanhållningspolitiken.

Or. en
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Ändringsförslag 699
Cornelis de Jong

Förslag till resolution
Punkt 67

Förslag till resolution Ändringsförslag

67. Europaparlamentet anser att det är av 
största betydelse att utnyttja resurserna så 
effektivt som möjligt, förbättra 
samordningen och skapa större 
synergieffekter mellan Eruf, ESF,
sammanhållningsfonden, EJFLU och 
Europeiska fiskerifonden. Parlamentet 
anser därför att inrättandet av en 
gemensam strategisk ram med 
gemensamma investeringsprioriteringar för 
alla dessa medel utgör ett viktigt steg i 
denna riktning, och är övertygat om att 
ESF måste fortsätta att vara en del av 
sammanhållningspolitiken.

67. Europaparlamentet anser att det är av 
största betydelse att utnyttja resurserna så 
effektivt som möjligt, förbättra 
samordningen och skapa större 
synergieffekter mellan 
Sammanhållningsfonden, den nya
innovations- och hållbarhetsfonden,
Europeiska fiskerifonden och GJP. 
Parlamentet anser därför att inrättandet av 
en gemensam strategisk ram med 
gemensamma investeringsprioriteringar för 
dessa medel utgör ett viktigt steg i denna 
riktning.

Or. en

Ändringsförslag 700
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 67

Förslag till resolution Ändringsförslag

67. Europaparlamentet anser att det är av 
största betydelse att utnyttja resurserna så 
effektivt som möjligt, förbättra 
samordningen och skapa större 
synergieffekter mellan Eruf, ESF, 
sammanhållningsfonden, EJFLU och 
Europeiska fiskerifonden. Parlamentet 
anser därför att inrättandet av en 
gemensam strategisk ram med 
gemensamma investeringsprioriteringar för 
alla dessa medel utgör ett viktigt steg i 
denna riktning, och är övertygat om att 
ESF måste fortsätta att vara en del av 

67. Europaparlamentet anser att det är av 
största betydelse att utnyttja resurserna så 
effektivt som möjligt, förbättra 
samordningen och skapa större 
synergieffekter mellan Eruf, ESF, 
sammanhållningsfonden, EJFLU och 
Europeiska fiskerifonden. Parlamentet 
anser därför att inrättandet av en 
gemensam strategisk ram med 
gemensamma investeringsprioriteringar för 
alla dessa medel utgör ett viktigt steg i 
denna riktning och att även om 
budgetmedlen kommer från olika 
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sammanhållningspolitiken. budgetrubriker ska detta inte hindra 
skapandet av synergieffekter. Parlamentet 
är övertygat om att ESF måste fortsätta att 
vara en del av sammanhållningspolitiken 
men med sina egna bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 701
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 67

Förslag till resolution Ändringsförslag

67. Europaparlamentet anser att det är av 
största betydelse att utnyttja resurserna så 
effektivt som möjligt, förbättra 
samordningen och skapa större 
synergieffekter mellan Eruf, ESF, 
sammanhållningsfonden, EJFLU och 
Europeiska fiskerifonden. Parlamentet 
anser därför att inrättandet av en 
gemensam strategisk ram med 
gemensamma investeringsprioriteringar för 
alla dessa medel utgör ett viktigt steg i 
denna riktning, och är övertygat om att 
ESF måste fortsätta att vara en del av 
sammanhållningspolitiken.

67. Europaparlamentet anser att det är av 
största betydelse att utnyttja resurserna så 
effektivt som möjligt, förbättra 
samordningen och skapa större 
synergieffekter mellan Eruf, ESF, 
sammanhållningsfonden, EJFLU och 
Europeiska fiskerifonden. Parlamentet 
anser därför att inrättandet av en 
gemensam strategisk ram med 
gemensamma investeringsprioriteringar för 
alla dessa medel utgör ett viktigt steg i 
denna riktning, men att samordningen 
måste äga rum på alla politiska 
beslutsnivåer, från strategisk planering 
till genomförande, däribland 
utbetalningar, avslutning, revision, 
granskning och utvärdering. Parlamentet
är övertygat om att ESF måste fortsätta att 
vara en del av sammanhållningspolitiken 
och samtidigt bevara sin självständighet.

Or. en

Ändringsförslag 702
Jan Olbrycht, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria Hübner

Förslag till resolution
Punkt 67
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Förslag till resolution Ändringsförslag

67. Europaparlamentet anser att det är av 
största betydelse att utnyttja resurserna så 
effektivt som möjligt, förbättra 
samordningen och skapa större 
synergieffekter mellan Eruf, ESF, 
sammanhållningsfonden, EJFLU och
Europeiska fiskerifonden. Parlamentet 
anser därför att inrättandet av en 
gemensam strategisk ram med 
gemensamma investeringsprioriteringar för 
alla dessa medel utgör ett viktigt steg i 
denna riktning, och är övertygat om att 
ESF måste fortsätta att vara en del av 
sammanhållningspolitiken.

67. Europaparlamentet anser att det är av 
största betydelse att utnyttja resurserna så 
effektivt som möjligt, förbättra 
samordningen och skapa större 
synergieffekter mellan Eruf, ESF, 
sammanhållningsfonden, EJFLU och 
Europeiska fiskerifonden. Parlamentet 
anser därför att inrättandet av en 
gemensam strategisk ram med 
gemensamma investeringsprioriteringar för 
alla dessa medel utgör ett viktigt steg i 
denna riktning, och är övertygat om att 
ESF måste fortsätta att vara en del av 
sammanhållningspolitiken i alla skeden i 
planeringen, genomförandet och 
förvaltningen av politiken.

Or. en

Ändringsförslag 703
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till resolution
Punkt 67

Förslag till resolution Ändringsförslag

67. Europaparlamentet anser att det är av 
största betydelse att utnyttja resurserna så 
effektivt som möjligt, förbättra 
samordningen och skapa större 
synergieffekter mellan Eruf, ESF, 
sammanhållningsfonden, EJFLU och 
Europeiska fiskerifonden. Parlamentet 
anser därför att inrättandet av en 
gemensam strategisk ram med 
gemensamma investeringsprioriteringar för 
alla dessa medel utgör ett viktigt steg i 
denna riktning, och är övertygat om att 
ESF måste fortsätta att vara en del av 
sammanhållningspolitiken.

67. Europaparlamentet anser att det är av 
största betydelse att utnyttja resurserna så 
effektivt som möjligt, förbättra 
samordningen och skapa större 
synergieffekter mellan Eruf, ESF, 
sammanhållningsfonden, EJFLU och 
Europeiska fiskerifonden. Parlamentet 
anser därför att inrättandet av en 
gemensam strategisk ram med 
gemensamma investeringsprioriteringar för 
alla dessa medel utgör ett viktigt steg i 
denna riktning, och är övertygat om att 
ESF måste fortsätta att vara en del av 
sammanhållningspolitiken enligt de 
allmänna bestämmelserna för fonderna, 
men med sina egna regler och sin egen 
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budget, eftersom social sammanhållning i 
enlighet med artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är ett 
centralt mål för EU.

Or. en

Ändringsförslag 704
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt -67a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

67a. Europaparlamentet betonar att ESF 
bör stärkas med tanke på de allt fler 
uppgifterna avseende social integration, 
t.ex. de fyra sysselsättningsriktlinjerna 
och för att stödja principerna om 
anständigt arbete och arbete av god 
kvalitet, bekämpa fattigdom, uppnå 
jämställdhet och lämpliga förhållanden 
för att kunna förena arbetsliv och 
privatliv samt (åter) komma ut på 
arbetsmarknaden till arbeten med hög 
kvalitet. Parlamentet påminner om att 
ESF måste anpassas till specifika lokala 
och territoriella förhållanden och 
uppmuntrar därför till en lokalförankrad 
strategi vid fastställandet av ESF:s mål.

Or. en

Ändringsförslag 705
Elisabeth Schroedter, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 67a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

67a. Europaparlamentet konstaterar att 
det är avgörande att kvinnors 
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förvärvsfrekvens ökar för att 
sysselsättningsmålen i Europa 
2020-strategin ska uppnås och att hinder 
för kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden måste angripas fullt ut. 
Parlamentet betonar att Europeiska 
socialfonden bör tillhandahålla 
tillräckliga medel för att komma till rätta 
med bristande jämställdhet på 
arbetsmarknaden och att Europeiska 
regionala utvecklingsfonden måste 
tillhandahålla tillräcklig finansiering för 
infrastruktur för barn- och äldreomsorg 
och för vård av andra anhöriga.

Or. en

Ändringsförslag 706
Elisabeth Schroedter

Förslag till resolution
Punkt 67a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

67a. Europaparlamentet menar att 
huvudinitiativet om ny kompetens och nya 
arbetstillfällen bör inriktas mer på 
ungdomar, personer som hoppar av 
skolan i förtid, äldre, missgynnade och 
funktionshindrade personer samt 
invandrare. Parlamentet förespråkar en 
mer strategisk tillämpning av Europeiska 
socialfonden (ESF) genom att medel som 
avsatts till prioriteringen smart tillväxt i 
Europa 2020-strategin styrs till åtgärder 
för yrkesutbildning och rörlighet för 
ungdomar och för att stödja aktivt 
åldrande, förbättra tillgången till och 
möjligheten att åter komma ut på 
arbetsmarknaden, införskaffa den rätta 
kompetensen för ett resurs- och 
energieffektivt samhälle som inte längre 
är koldrivet samt bekämpa arbetslöshet, 
fattigdom, diskriminering, förlust av 
kulturell mångfald och socialt 
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utanförskap.

Or. en

Ändringsförslag 707
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 67a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

67a. Europaparlamentet uppmärksammar 
ESF:s grundläggande roll för att uppfylla 
de sociala och sysselsättningspolitiska 
målen i Europa 2020-strategin och anser 
att fonden därför bör behandlas som en 
prioriterad politisk fråga och finansieras 
därefter.

Or. en

Ändringsförslag 708
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner

Förslag till resolution
Punkt 67a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

67a. Europaparlamentet anser att 
territoriellt samarbete är en källa till 
europeiskt mervärde och att det har visat 
sig vara effektivt och därför bör få 
tillräcklig finansiering.  

Or. en

Ändringsförslag 709
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Vincent Peillon
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Förslag till resolution
Punkt 67a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

67a. Europaparlamentet understryker de 
outnyttjade synergieffekterna mellan 
sammanhållningspolitiken, övrig 
sektorsspecifik politik och EU:s yttre 
åtgärder, särskilt i randområdena och de 
yttersta randområdena. Parlamentet 
uppmanar till ökad samordning och 
korsfinansiering mellan 
Sammanhållningsfonden och de 
finansiella instrumenten för 
utrikespolitiken såsom Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF) och 
grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet.

Or. fr

Ändringsförslag 710
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Förslag till resolution
Punkt 68

Förslag till resolution Ändringsförslag

68. Europaparlamentet anser att städer kan 
spela en viktig roll för den regionala 
utvecklingen och bidra till att de 
ekonomiska och sociala skillnaderna kan 
hanteras på plats. Parlamentet betonar 
därför behovet av en stärkt och mer 
fokuserad syn på 
sammanhållningspolitikens 
stadsdimension.

68. Europaparlamentet anser att städer i 
egenskap av funktionella stadsområden 
kan spela en viktig roll för den regionala 
utvecklingen och bidra till att de 
ekonomiska och sociala skillnaderna kan 
hanteras på plats. Parlamentet betonar 
därför behovet av en stärkt och mer 
fokuserad syn på 
sammanhållningspolitikens 
stadsdimension.

Or. en
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Ändringsförslag 711
Pat the Cope Gallagher

Förslag till resolution
Punkt 68

Förslag till resolution Ändringsförslag

68. Europaparlamentet anser att städer kan 
spela en viktig roll för den regionala 
utvecklingen och bidra till att de 
ekonomiska och sociala skillnaderna kan 
hanteras på plats. Parlamentet betonar 
därför behovet av en stärkt och mer 
fokuserad syn på 
sammanhållningspolitikens 
stadsdimension.

68. Europaparlamentet anser att städer i 
egenskap av funktionella stadsområden 
kan spela en viktig roll för den regionala 
utvecklingen och bidra till att de 
ekonomiska och sociala skillnaderna kan 
hanteras på plats. Parlamentet betonar 
därför behovet av en stärkt och mer 
fokuserad syn på 
sammanhållningspolitikens 
stadsdimension.

Or. en

Ändringsförslag 712
Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Punkt 68

Förslag till resolution Ändringsförslag

68. Europaparlamentet anser att städer kan 
spela en viktig roll för den regionala 
utvecklingen och bidra till att de 
ekonomiska och sociala skillnaderna kan 
hanteras på plats. Parlamentet betonar 
därför behovet av en stärkt och mer 
fokuserad syn på 
sammanhållningspolitikens 
stadsdimension.

68. Europaparlamentet anser att städer i 
egenskap av funktionella stadsområden 
kan spela en viktig roll för den regionala 
utvecklingen och bidra till att de 
ekonomiska och sociala skillnaderna kan 
hanteras på plats. Parlamentet betonar 
därför behovet av en stärkt och mer 
fokuserad syn på 
sammanhållningspolitikens 
stadsdimension.

Or. en

Ändringsförslag 713
Marta Andreasen
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Förslag till resolution
Punkt 68

Förslag till resolution Ändringsförslag

68. Europaparlamentet anser att städer kan 
spela en viktig roll för den regionala 
utvecklingen och bidra till att de 
ekonomiska och sociala skillnaderna kan 
hanteras på plats. Parlamentet betonar 
därför behovet av en stärkt och mer 
fokuserad syn på 
sammanhållningspolitikens 
stadsdimension.

68. Europaparlamentet anser att städer kan 
spela en viktig roll för den regionala 
utvecklingen och bidra till att de 
ekonomiska och sociala skillnaderna kan 
hanteras på plats.

Or. en

Ändringsförslag 714
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 68

Förslag till resolution Ändringsförslag

68. Europaparlamentet anser att städer kan 
spela en viktig roll för den regionala 
utvecklingen och bidra till att de 
ekonomiska och sociala skillnaderna kan 
hanteras på plats. Parlamentet betonar 
därför behovet av en stärkt och mer 
fokuserad syn på 
sammanhållningspolitikens
stadsdimension.

68. Europaparlamentet anser att 
stadsområden kan spela en viktig roll för 
den regionala utvecklingen och bidra till att 
lösa stadsproblemen, vare sig de har att 
göra med miljöförstöring eller socialt 
utanförskap. Parlamentet betonar därför 
behovet av en stärkt och mer fokuserad syn 
på en övergripande lokal utveckling, 
däribland EU-stöd till en stadsdimension, 
till landsbygdsområden, förbindelser 
mellan stad och landsbygd och 
funktionella områden.

Or. en

Ändringsförslag 715
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 68

Förslag till resolution Ändringsförslag

68. Europaparlamentet anser att städer kan 
spela en viktig roll för den regionala 
utvecklingen och bidra till att de 
ekonomiska och sociala skillnaderna kan 
hanteras på plats. Parlamentet betonar 
därför behovet av en stärkt och mer 
fokuserad syn på 
sammanhållningspolitikens 
stadsdimension.

68. Europaparlamentet anser att städer, i 
egenskap av platser med stora utmaningar 
(arbetslöshet, socialt utanförskap, 
invandring), kan spela en viktig roll för 
den regionala utvecklingen och bidra till att 
de ekonomiska och sociala skillnaderna 
kan hanteras på plats. Parlamentet betonar 
därför behovet av en stärkt och mer 
fokuserad syn på 
sammanhållningspolitikens 
stadsdimension, samtidigt som man 
garanterar balanserade villkor för en 
synergistisk utveckling av stadsområden, 
förorts- och ytterområden samt 
landsbygdsområden, däribland projekt för 
rörlighet i städer.

Or. en

Ändringsförslag 716
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Förslag till resolution
Punkt 68

Förslag till resolution Ändringsförslag

68. Europaparlamentet anser att städer kan 
spela en viktig roll för den regionala 
utvecklingen och bidra till att de 
ekonomiska och sociala skillnaderna kan 
hanteras på plats. Parlamentet betonar 
därför behovet av en stärkt och mer 
fokuserad syn på 
sammanhållningspolitikens 
stadsdimension.

68. Europaparlamentet anser att städer kan 
spela en viktig roll för den regionala 
utvecklingen och bidra till att de 
ekonomiska och sociala skillnaderna kan 
hanteras på plats. Parlamentet betonar 
därför behovet av en mer fokuserad syn på 
sammanhållningspolitikens 
stadsdimension.

Or. de
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Ändringsförslag 717
Othmar Karas

Förslag till resolution
Punkt 68

Förslag till resolution Ändringsförslag

68. Europaparlamentet anser att städer kan 
spela en viktig roll för den regionala 
utvecklingen och bidra till att de 
ekonomiska och sociala skillnaderna kan 
hanteras på plats. Parlamentet betonar 
därför behovet av en stärkt och mer 
fokuserad syn på 
sammanhållningspolitikens 
stadsdimension.

68. Europaparlamentet anser att städer kan 
spela en viktig roll för den regionala 
utvecklingen och bidra till att de 
ekonomiska och sociala skillnaderna kan 
hanteras på plats. Parlamentet betonar 
därför behovet av en stärkt och mer 
fokuserad syn på 
sammanhållningspolitikens 
stadsdimension. Parlamentet erinrar om 
att man bör ta hänsyn till förbindelserna 
mellan städerna och deras ytterområden 
som funktionella stadsområden.

Or. en

Ändringsförslag 718
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till resolution
Punkt 68

Förslag till resolution Ändringsförslag

68. Europaparlamentet anser att städer kan 
spela en viktig roll för den regionala 
utvecklingen och bidra till att de 
ekonomiska och sociala skillnaderna kan 
hanteras på plats. Parlamentet betonar 
därför behovet av en stärkt och mer 
fokuserad syn på 
sammanhållningspolitikens 
stadsdimension.

68. Europaparlamentet anser att städer kan 
spela en viktig roll för den regionala 
utvecklingen och bidra till att de 
ekonomiska och sociala skillnaderna kan 
hanteras på plats. Parlamentet betonar 
därför behovet av en stärkt och mer 
fokuserad syn på 
sammanhållningspolitikens 
stadsdimension. Samtidigt måste hänsyn 
tas till regioner, i synnerhet öregioner, 
med allvarliga nackdelar i fråga om 
territoriell sammanhållning och tillräcklig 
infrastruktur, men som bidrar stort till 
tillväxten genom turism och ekonomisk 
verksamhet i primärsektorn.
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Or. el

Ändringsförslag 719
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias för ALDE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 68a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet konstaterar att 
enligt Lissabonfördraget ska särskild 
hänsyn tas till dels landsbygdsområden, 
dels områden som påverkas av 
strukturomvandlingar och dels regioner 
med allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, såsom de nordligaste 
regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet, öregioner, 
gränsregioner och bergsområden. 
Parlamentet anser att dessa regioners 
resurser och kapacitet kan spela en 
betydande roll för EU:s konkurrenskraft i 
framtiden och betonar därför att dessa 
områden som står inför utmaningar bör 
erkännas också i kommande fleråriga 
budgetram.

Or. en

Ändringsförslag 720
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 68a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

68a. Europaparlamentet konstaterar att 
enligt Lissabonfördraget ska särskild 
hänsyn tas till dels landsbygdsområden, 
dels områden som påverkas av 
strukturomvandlingar och dels regioner 
med allvarliga och permanenta, 
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naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, såsom de nordligaste 
regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet, öregioner, 
gränsregioner och bergsregioner. 
Parlamentet anser att dessa regioners 
resurser och kapacitet kan spela en 
betydande roll för EU:s konkurrenskraft i 
framtiden och betonar därför att dessa 
områden som står inför utmaningar bör 
erkännas också i kommande fleråriga 
budgetram.

Or. en

Ändringsförslag 721
Patrice Tirolien, Vincent Peillon, Luís Paulo Alves

Förslag till resolution
Punkt 68c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

68c. Europaparlamentet konstaterar att 
enligt Lissabonfördraget ska särskild 
hänsyn tas till dels landsbygdsområden, 
dels områden som påverkas av 
strukturomvandlingar och dels regioner 
med allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, såsom de yttersta 
randområdena eller regioner med mycket 
låg befolkningstäthet, öregioner, 
gränsregioner och bergsregioner. 
Parlamentet anser att dessa regioners 
resurser och kapacitet kan spela en 
betydande roll för EU:s konkurrenskraft i 
framtiden och betonar därför att dessa 
områden som står inför utmaningar bör 
erkännas också i kommande fleråriga 
budgetram.

Or. en
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Ändringsförslag 722
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, Sophie Auconie för 
PPE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 68a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

68a. Europaparlamentet erinrar om att 
enligt EU:s sammanhållningspolitik ”ska 
särskild hänsyn tas till regioner med 
allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, såsom de nordligaste 
regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet, öregioner, 
gränsregioner och bergsregioner” 
(artikel 174 tredje stycket FEUF). 
Parlamentet anser att en särskild strategi 
måste utarbetas för dessa regioner, vilket 
anges i parlamentets resolution av den 
22 september 2010, och återspeglas 
korrekt i nästa fleråriga budgetram. 
Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att 
specifika åtgärder bör fortsätta att vidtas 
till förmån för de yttersta randområdena 
(artikel 349 FEUF).

Or. en

Ändringsförslag 723
Riikka Manner

Förslag till resolution
Punkt 68a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

68a. Europaparlamentet välkomnar 
Lissabonfördragets territoriella aspekt. 
Parlamentet erkänner mervärdet för EU 
med gränsöverskridande projekt och 
understryker att tillräcklig finansiering 
för territoriellt samarbete bör garanteras. 
Parlamentet ber kommissionen att 
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bedöma huruvida redan fungerande 
strukturer inom regionalpolitiken också 
kan tillämpas på förvaltningen av andra 
gränsöverskridande instrument, däribland 
Europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet, för att 
underlätta programmens funktion.

Or. en

Ändringsförslag 724
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Förslag till resolution
Punkt 68a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

68a. Europaparlamentet är övertygat om 
att en målinriktad politik för utveckling av 
landsbygden kommer att vara av stor 
betydelse även i framtiden för att skapa 
bärkraftiga ekonomiska strukturer, skapa 
lika möjligheter till social utveckling, och 
göra landsbygden attraktiv för unga 
människor.

Or. de

Ändringsförslag 725
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Förslag till resolution
Punkt 68a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

68a. Europaparlamentet anser att inte 
bara städer utan också stadsnära 
landsbygdsområden kan spela en viktig 
roll för regional utveckling och betonar 
att det behövs en mer målinriktad strategi 
för stadsnära landsbygdsområden i 
sammanhållningspolitiken.
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Or. en

Ändringsförslag 726
Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Punkt 68h (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

68h. samt ett integrerat stadssystem, 
oavsett om städerna är koncentrerade 
eller polycentriska.

Or. en

Ändringsförslag 727
Gunnar Hökmark

Förslag till resolution
Punkt 69

Förslag till resolution Ändringsförslag

69. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler. Parlamentet 
insisterar på vikten av att förenkla reglerna 
och förfarandena för denna politik, minska 
komplexiteten och den administrativa 
bördan och skapa en mer öppen och 
effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner. Parlamentet 
betonar att kontrollfrekvensen, i enlighet 
med proportionalitetsprincipen, ska stå i 
proportion till riskerna för oegentligheter.

69. Europaparlamentet påminner om att 
ineffektiviteten måste reduceras till ett 
minimum och att missbruk måste 
upptäckas och sanktioneras omgående 
och att den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler. Parlamentet 
insisterar på vikten av att förenkla reglerna 
och förfarandena för denna politik, minska 
komplexiteten och den administrativa 
bördan och skapa en mer öppen och 
effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner. Parlamentet 
betonar att kontrollfrekvensen, i enlighet 
med proportionalitetsprincipen, ska stå i 
proportion till riskerna för oegentligheter.

Or. en
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Ändringsförslag 728
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Förslag till resolution
Punkt 69

Förslag till resolution Ändringsförslag

69. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler. Parlamentet 
insisterar på vikten av att förenkla reglerna 
och förfarandena för denna politik, minska 
komplexiteten och den administrativa 
bördan och skapa en mer öppen och 
effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner. Parlamentet 
betonar att kontrollfrekvensen, i enlighet 
med proportionalitetsprincipen, ska stå i 
proportion till riskerna för oegentligheter.

69. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler och de 
oproportionerliga kraven på små program 
och projekt. Parlamentet insisterar på 
vikten av att förenkla reglerna och 
förfarandena för denna politik, behålla 
huvudlinjerna i det nuvarande systemet 
för genomförande i stället för att göra 
väsentliga ändringar, minska
komplexiteten och den administrativa 
bördan och skapa en mer öppen och 
effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner. Parlamentet 
betonar att finansiell kontroll och 
revisionsrutiner klart och tydligt måste 
utgå från att reglerna ska följas och 
respektera proportionalitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 729
Pat the Cope Gallagher

Förslag till resolution
Punkt 69

Förslag till resolution Ändringsförslag

69. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler. Parlamentet 
insisterar på vikten av att förenkla reglerna 
och förfarandena för denna politik, minska 
komplexiteten och den administrativa 
bördan och skapa en mer öppen och 

69. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler och de 
oproportionerliga kraven på små program 
och projekt. Parlamentet insisterar på 
vikten av att förenkla reglerna och 
förfarandena för denna politik, minska 
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effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner. Parlamentet 
betonar att kontrollfrekvensen, i enlighet 
med proportionalitetsprincipen, ska stå i 
proportion till riskerna för oegentligheter.

komplexiteten och den administrativa 
bördan och skapa en mer öppen och 
effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner. Parlamentet 
betonar att finansiell kontroll och 
revisionsrutiner klart och tydligt måste 
utgå från att reglerna ska följas och vara i 
överensstämmelse med
proportionalitetsprincipen och motsätter 
sig starkt den smygande regleringen i 
genomförandet av 
sammanhållningspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 730
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 69

Förslag till resolution Ändringsförslag

69. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler. Parlamentet 
insisterar på vikten av att förenkla reglerna 
och förfarandena för denna politik, minska 
komplexiteten och den administrativa 
bördan och skapa en mer öppen och 
effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner. Parlamentet 
betonar att kontrollfrekvensen, i enlighet 
med proportionalitetsprincipen, ska stå i 
proportion till riskerna för oegentligheter.

69. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler. Parlamentet 
insisterar på vikten av korsfinansiering 
och av att förenkla reglerna och 
förfarandena för denna politik, minska 
komplexiteten och den administrativa 
bördan och skapa en mer öppen och 
effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner. Parlamentet 
betonar att kontrollfrekvensen, i enlighet 
med proportionalitetsprincipen, ska stå i 
proportion till riskerna för oegentligheter.

Or. en

Ändringsförslag 731
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson
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Förslag till resolution
Punkt 69

Förslag till resolution Ändringsförslag

69. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler. Parlamentet 
insisterar på vikten av att förenkla reglerna 
och förfarandena för denna politik, minska 
komplexiteten och den administrativa 
bördan och skapa en mer öppen och 
effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner. Parlamentet 
betonar att kontrollfrekvensen, i enlighet 
med proportionalitetsprincipen, ska stå i 
proportion till riskerna för oegentligheter.

69. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler. Parlamentet 
insisterar på vikten av att förenkla reglerna 
och förfarandena för denna politik, minska 
komplexiteten och den administrativa 
bördan och skapa en mer öppen och 
effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner samt till aktörer 
inom det civila samhället. Parlamentet 
betonar att kontrollfrekvensen, i enlighet 
med proportionalitetsprincipen, ska stå i 
proportion till riskerna för oegentligheter.

Or. en

Ändringsförslag 732
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 69

Förslag till resolution Ändringsförslag

69. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler. Parlamentet 
insisterar på vikten av att förenkla reglerna 
och förfarandena för denna politik, minska 
komplexiteten och den administrativa 
bördan och skapa en mer öppen och 
effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner. Parlamentet 
betonar att kontrollfrekvensen, i enlighet 
med proportionalitetsprincipen, ska stå i 
proportion till riskerna för oegentligheter.

69. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler. Parlamentet 
insisterar på vikten av att förenkla reglerna 
och förfarandena för denna politik, minska 
komplexiteten och den administrativa 
bördan och skapa en mer öppen och 
effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner. Parlamentet 
betonar att revisions- och 
kontrollsystemen i varje region bör 
uppfylla de högsta standarderna.
Parlamentet betonar att kontrollfrekvensen, 
i enlighet med proportionalitetsprincipen, 
ska stå i proportion till riskerna för 
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oegentligheter och att kommissionen bör 
öka antalet kontroller på plats.

Or. en

Ändringsförslag 733
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Förslag till resolution
Punkt 69

Förslag till resolution Ändringsförslag

69. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler. Parlamentet 
insisterar på vikten av att förenkla reglerna 
och förfarandena för denna politik, minska 
komplexiteten och den administrativa 
bördan och skapa en mer öppen och 
effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner. Parlamentet 
betonar att kontrollfrekvensen, i enlighet 
med proportionalitetsprincipen, ska stå i 
proportion till riskerna för oegentligheter.

69. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler. Parlamentet 
insisterar på vikten av att förenkla reglerna 
och förfarandena för denna politik, minska 
komplexiteten och den administrativa 
bördan och skapa en mer öppen och 
effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner. Parlamentet 
betonar att kontroller bör genomföras på 
grundval av en enhetlig definition av 
oegentligheter.

Or. it

Ändringsförslag 734
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 69

Förslag till resolution Ändringsförslag

69. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler. Parlamentet 
insisterar på vikten av att förenkla reglerna 
och förfarandena för denna politik, minska 
komplexiteten och den administrativa 

69. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler. Parlamentet 
insisterar på vikten av att förenkla reglerna 
och förfarandena för denna politik, minska 
komplexiteten och den administrativa 
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bördan och skapa en mer öppen och 
effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner. Parlamentet 
betonar att kontrollfrekvensen, i enlighet 
med proportionalitetsprincipen, ska stå i 
proportion till riskerna för oegentligheter.

bördan och skapa en mer öppen och 
effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner. Parlamentet 
betonar att kontrollfrekvensen, i enlighet 
med proportionalitetsprincipen, ska stå i 
proportion till riskerna för oegentligheter.
Parlamentet påpekar att trots att kraven 
på förenkling från kommissionens sida 
har ställts under åtminstone fem år, har 
det inte gjorts några framsteg.

Or. en

Ändringsförslag 735
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till resolution
Punkt 69

Förslag till resolution Ändringsförslag

69. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler. Parlamentet 
insisterar på vikten av att förenkla reglerna 
och förfarandena för denna politik, minska 
komplexiteten och den administrativa 
bördan och skapa en mer öppen och 
effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner. Parlamentet 
betonar att kontrollfrekvensen, i enlighet 
med proportionalitetsprincipen, ska stå i 
proportion till riskerna för oegentligheter.

69. Europaparlamentet påminner om att 
den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken hör samman 
med dess invecklade regler. Parlamentet 
insisterar på vikten av att förenkla reglerna 
och förfarandena för denna politik, minska 
komplexiteten och den administrativa 
bördan och skapa en mer öppen och 
effektiv resursfördelning till städer, 
kommuner och regioner. Parlamentet 
betonar att kontrollfrekvensen, i enlighet 
med proportionalitetsprincipen, ska stå i 
proportion till riskerna för oegentligheter. 
Parlamentet kräver också att medlen ska 
distribueras på grundval av den senaste 
statistiken från Eurostat, för att fullt ut ta 
hänsyn till konsekvenserna av den 
ekonomiska krisen.

Or. el

Ändringsförslag 736
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout
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Förslag till resolution
Punkt 69a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

69a. Europaparlamentet betonar det 
europeiska mervärdet av 
gränsöverskridande, transnationellt och 
interregionalt samarbete och 
nödvändigheten av en stärkt och mer 
målinriktad strategi för territoriellt 
samarbete i sammanhållningspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 737
Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 70

Förslag till resolution Ändringsförslag

70. Europaparlamentet betonar behovet 
av en mer resultatinriktad syn på 
sammanhållningspolitiken och kräver en 
förbättring av övervaknings- och 
utvärderingssystemen angående dess 
genomförande. Parlamentet anser att 
utarbetandet av konkreta och mätbara 
resultatindikatorer bör betraktas som en 
förutsättning för att mäta de faktiska 
framsteg som har uppnåtts mot de 
överenskomna målen, och välkomnar 
kommissionens förslag på en 
förhandsutvärdering, utvärdering under 
programmets gång och en 
konsekvensbedömning av alla operativa 
program.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 738
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas
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Förslag till resolution
Punkt 70

Förslag till resolution Ändringsförslag

70. Europaparlamentet betonar behovet av 
en mer resultatinriktad syn på 
sammanhållningspolitiken och kräver en 
förbättring av övervaknings- och 
utvärderingssystemen angående dess
genomförande. Parlamentet anser att 
utarbetandet av konkreta och mätbara 
resultatindikatorer bör betraktas som en 
förutsättning för att mäta de faktiska 
framsteg som har uppnåtts mot de 
överenskomna målen, och välkomnar 
kommissionens förslag på en 
förhandsutvärdering, utvärdering under 
programmets gång och en 
konsekvensbedömning av alla operativa 
program.

70. Europaparlamentet kräver en 
förbättring av övervaknings- och 
utvärderingssystemen angående 
sammanhållningspolitikens
genomförande. Parlamentet vill dock varna 
för att i administrativt hänseende belasta 
sammanhållningspolitiken ännu mer med 
ytterligare rapporteringsskyldigheter som 
går längre än befintliga förfaranden, och 
välkomnar kommissionens förslag på en 
förhandsutvärdering, utvärdering under 
programmets gång och en 
konsekvensbedömning av alla operativa 
program.

Or. en

Ändringsförslag 739
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 70

Förslag till resolution Ändringsförslag

70. Europaparlamentet betonar behovet av 
en mer resultatinriktad syn på 
sammanhållningspolitiken och kräver en 
förbättring av övervaknings- och 
utvärderingssystemen angående dess 
genomförande. Parlamentet anser att 
utarbetandet av konkreta och mätbara 
resultatindikatorer bör betraktas som en 
förutsättning för att mäta de faktiska 
framsteg som har uppnåtts mot de 
överenskomna målen, och välkomnar 
kommissionens förslag på en 
förhandsutvärdering, utvärdering under 
programmets gång och en 

70. Europaparlamentet betonar behovet av 
en mer resultatinriktad syn på 
sammanhållningspolitiken och kräver en 
förbättring av övervaknings- och 
utvärderingssystemen angående dess 
genomförande. Parlamentet betonar att 
partnerskapsprincipen kan spela en 
avgörande roll för denna förbättring och 
att den måste förenklas ytterligare.
Parlamentet anser att utarbetandet av 
konkreta och mätbara resultatindikatorer 
bör betraktas som en förutsättning för att 
mäta de faktiska framsteg som har uppnåtts 
mot de överenskomna målen, och 
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konsekvensbedömning av alla operativa 
program.

välkomnar kommissionens förslag på en 
förhandsutvärdering, utvärdering under 
programmets gång och en 
konsekvensbedömning av alla operativa 
program. Parlamentet erinrar om att 
andra principer i 
sammanhållningspolitiken, såsom 
flernivåstyrning, lokalförankrade 
strategier, jämställdhetsintegrering 
inklusive jämställdhetsaspekter i 
budgeten, lika möjligheter, helhetsstrategi 
och additionalitet har visat att de är 
viktiga.

Or. en

Ändringsförslag 740
Ilda Figueiredo

Förslag till resolution
Punkt 70

Förslag till resolution Ändringsförslag

70. Europaparlamentet betonar behovet av 
en mer resultatinriktad syn på 
sammanhållningspolitiken och kräver en 
förbättring av övervaknings- och 
utvärderingssystemen angående dess 
genomförande. Parlamentet anser att 
utarbetandet av konkreta och mätbara 
resultatindikatorer bör betraktas som en 
förutsättning för att mäta de faktiska 
framsteg som har uppnåtts mot de 
överenskomna målen, och välkomnar 
kommissionens förslag på en 
förhandsutvärdering, utvärdering under 
programmets gång och en 
konsekvensbedömning av alla operativa 
program.

70. Europaparlamentet betonar behovet av 
en mer resultatinriktad syn på 
sammanhållningspolitiken och kräver en 
förbättring av övervaknings- och 
utvärderingssystemen angående dess 
genomförande. Parlamentet anser att 
utarbetandet av konkreta och mätbara 
resultatindikatorer bör betraktas som en 
förutsättning för att mäta de faktiska 
framsteg som har uppnåtts mot de 
överenskomna målen.

Or. pt
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Ändringsförslag 741
Cornelis de Jong

Förslag till resolution
Punkt 70

Förslag till resolution Ändringsförslag

70. Europaparlamentet betonar behovet av 
en mer resultatinriktad syn på 
sammanhållningspolitiken och kräver en 
förbättring av övervaknings- och 
utvärderingssystemen angående dess 
genomförande. Parlamentet anser att 
utarbetandet av konkreta och mätbara 
resultatindikatorer bör betraktas som en 
förutsättning för att mäta de faktiska 
framsteg som har uppnåtts mot de 
överenskomna målen, och välkomnar 
kommissionens förslag på en 
förhandsutvärdering, utvärdering under 
programmets gång och en 
konsekvensbedömning av alla operativa 
program.

70. Europaparlamentet betonar behovet av 
en mer resultatinriktad syn på 
sammanhållningspolitiken och kräver en 
förbättring av övervaknings- och 
utvärderingssystemen angående dess 
genomförande. Parlamentet anser att 
utarbetandet av konkreta och mätbara 
resultatindikatorer bör betraktas som en 
förutsättning för att mäta de faktiska 
framsteg som har uppnåtts mot de 
överenskomna målen, och välkomnar 
kommissionens förslag på en 
förhandsutvärdering, utvärdering under 
programmets gång och en 
konsekvensbedömning av alla operativa 
program. Parlamentet anser att 
obligatoriska nationella 
förvaltningsförklaringar som avges och 
undertecknas på ministernivå och 
granskas av en oberoende revisor är ett 
absolut nödvändigt steg för att motverka 
den nuvarande bristen på ansvarstagande 
och engagemang och den utbredda 
uppfattningen om bristfällig ekonomisk 
förvaltning på EU-nivå, och uppmanar 
därför med eftertryck medlemsstaterna att
avge dessa förklaringar.

Or. en

Ändringsförslag 742
Patrice Tirolien

Förslag till resolution
Punkt 70
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Förslag till resolution Ändringsförslag

70. Europaparlamentet betonar behovet av 
en mer resultatinriktad syn på 
sammanhållningspolitiken och kräver en 
förbättring av övervaknings- och 
utvärderingssystemen angående dess 
genomförande. Parlamentet anser att 
utarbetandet av konkreta och mätbara 
resultatindikatorer bör betraktas som en 
förutsättning för att mäta de faktiska 
framsteg som har uppnåtts mot de 
överenskomna målen, och välkomnar 
kommissionens förslag på en 
förhandsutvärdering, utvärdering under 
programmets gång och en 
konsekvensbedömning av alla operativa 
program.

70. Europaparlamentet betonar behovet av 
en mer resultatinriktad syn på 
sammanhållningspolitiken och kräver en 
förbättring av övervaknings- och 
utvärderingssystemen angående dess 
genomförande. Parlamentet anser att 
utarbetandet av konkreta och mätbara 
resultatindikatorer bör betraktas som en 
förutsättning för att mäta de faktiska 
framsteg som har uppnåtts mot de 
överenskomna målen, och välkomnar 
kommissionens förslag på en 
förhandsutvärdering, utvärdering under 
programmets gång och en 
konsekvensbedömning av alla operativa 
program. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att vidareutveckla sina 
förslag till nya indikatorer som 
kompletterar BNP och som bl.a. kan bidra 
till en högre utvecklingsnivå i 
EU:s regioner.

Or. fr

Ändringsförslag 743
Reimer Böge, Markus Pieper för PPE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 70a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

70a. Europaparlamentet påminner om att 
medfinansiering är en av 
sammanhållningspolitikens 
grundläggande principer och därför bör 
finnas kvar under nästa programperiod. 
Parlamentet stöder en differentierad 
metod i fråga om nivån på 
medfinansieringen för regioner som är 
stödberättigade enligt 
sammanhållningspolitikens olika mål. 
Parlamentet understryker att den högsta 



AM\864090SV.doc 67/127 PE462.731v02-00

SV

nivån på EU:s medfinansiering alltid 
måste respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 744
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 70a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

70a. Europaparlamentet anser att 
transparens vid tilldelningen av medel 
bidrar till ett korrekt genomförande och 
är ett huvudvillkor för att uppnå 
sammanhållningsfondens övergripande 
mål, och att transparensen därför bör 
förbättras. Parlamentet är övertygat om 
att ett offentliggörande av mottagarna är 
ett effektivt genomförandeverktyg som 
måste finnas kvar, samtidigt som man 
säkerställer en god styrning genom en 
samordning med EU:s prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 745
Sophie Auconie, Seán Kelly

Förslag till resolution
Punkt 70a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

70a. Europaparlamentet noterar 
kommissionens förslag att skapa en ny 
mellankategori av regioner som ligger på 
mellan 75 och 90 procent av unionens 
BNP. Parlamentet noterar att detta system 
ska ersätta det nuvarande systemet med 
successiv avveckling och successivt 
införande av stöd, i syfte att begränsa 
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tröskeleffekten som är 75 procent av 
unionens BNP (nuvarande tröskel för 
stödberättigande mellan mål 1 och mål 2) 
och att garantera lika behandling mellan 
regionerna. Parlamentet anser att hänsyn 
bör tas både till svårigheterna för de 
regioner som från och med 2013 för 
första gången inte längre är föremål för 
konvergensmålen och till de regioner 
som, trots att de är stödberättigade enligt 
målet konkurrenskraft under nuvarande 
budgetperiod, fortfarande har strukturella 
socioekonomiska svårigheter med 
avseende på uppfyllandet av målen i 
Europa 2020-strategin. Skapandet av 
denna kategori möjliggörs av att ett stort 
antal regioner har överskridit tröskeln på 
75 procent av unionens BNP och därför 
automatiskt inte längre omfattas av 
konvergensmålet. Förändringen bör inte 
straffa de regioner som för närvarande 
inte längre omfattas av konvergensmålet 
eller konkurrenskraftmålet och inte heller 
leda till en ökning av 
sammanhållningspolitikens budget.

Or. fr

Ändringsförslag 746
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 70a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

70a. Europaparlamentet anser att 
kommissionens förslag om en 
mellankategori bör stödjas. Parlamentet 
vill att kommissionen ger ytterligare 
information om budgetkonsekvenserna av 
ett sådant förslag.

Or. en



AM\864090SV.doc 69/127 PE462.731v02-00

SV

Ändringsförslag 747
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Milan Zver, José Manuel Fernandes för PPE-
gruppen

Förslag till resolution
Punkt 70a(ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

70a. Europaparlamentet uppmanar med 
anledning av nästa programperiod 
kommissionen att fastställa ett mer 
övergripande system för gradvist 
övergångsstöd, i synnerhet till regioner 
som inte längre kommer att vara 
stödberättigade enligt konvergensmålet, 
för att ge dem en tydligare status och en 
tryggare utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 748
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Förslag till resolution
Punkt 71

Förslag till resolution Ändringsförslag

71. Europaparlamentet varnar för att 
införa någon form av makroekonomiska 
villkor som hör samman med stabilitets-
och tillväxtpakten för 
sammanhållningsfonden, eftersom det 
skulle strida mot just de mål som 
sammanhållningspolitiken strävar efter 
att uppnå.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 749
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout
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Förslag till resolution
Punkt 71

Förslag till resolution Ändringsförslag

71. Europaparlamentet varnar för att 
införanågon form av makroekonomiska 
villkor som hör samman med stabilitets-
och tillväxtpakten för 
sammanhållningsfonden, eftersom det 
skulle strida mot just de mål som 
sammanhållningspolitiken strävar efter att 
uppnå.

71. Europaparlamentet motsätter sig 
införandet av någon form av 
makroekonomiska villkor som hör samman 
med stabilitets- och tillväxtpakten för 
sammanhållningsfonden, eftersom det 
skulle strida mot just de mål som 
sammanhållningspolitiken strävar efter att 
uppnå.

Or. en

Ändringsförslag 750
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Förslag till resolution
Punkt 71

Förslag till resolution Ändringsförslag

71. Europaparlamentet varnar för att 
införanågon form av makroekonomiska 
villkor som hör samman med stabilitets-
och tillväxtpakten för 
sammanhållningsfonden, eftersom det 
skulle strida mot just de mål som 
sammanhållningspolitiken strävar efter att 
uppnå.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 751
Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 71

Förslag till resolution Ändringsförslag

71. Europaparlamentet varnar för att 71. Europaparlamentet varnar för att införa 
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införanågon form av makroekonomiska 
villkor som hör samman med stabilitets-
och tillväxtpakten för 
sammanhållningsfonden, eftersom det 
skulle strida mot just de mål som 
sammanhållningspolitiken strävar efter att 
uppnå.

någon form av sanktioner inom ramen för 
makroekonomiska villkor som hör samman 
med stabilitets- och tillväxtpakten för 
sammanhållningsfonden, eftersom det 
skulle strida mot just de mål som 
sammanhållningspolitiken strävar efter att 
uppnå, nämligen minskade regionala 
skillnader.

Or. en

Ändringsförslag 752
Marietta Giannakou

Förslag till resolution
Punkt 71

Förslag till resolution Ändringsförslag

71. Europaparlamentet varnar för att 
införanågon form av makroekonomiska 
villkor som hör samman med stabilitets-
och tillväxtpakten för 
sammanhållningsfonden, eftersom det 
skulle strida mot just de mål som 
sammanhållningspolitiken strävar efter att 
uppnå.

71. Europaparlamentet anser att införandet 
av någon form av makroekonomiska 
villkor som hör samman med stabilitets-
och tillväxtpakten för 
sammanhållningsfonden är negativt och 
strider mot just de mål som 
sammanhållningspolitiken strävar efter att 
uppnå.

Or. en

Ändringsförslag 753
Anne E. Jensen

Förslag till resolution
Punkt 71

Förslag till resolution Ändringsförslag

71. Europaparlamentet varnar för att införa 
någon form av makroekonomiska villkor 
som hör samman med stabilitets- och 
tillväxtpakten för sammanhållningsfonden, 
eftersom det skulle strida mot just de mål 
som sammanhållningspolitiken strävar 

71. Europaparlamentet varnar för att införa 
makroekonomiska villkor som hör samman 
med stabilitets- och tillväxtpakten för 
sammanhållningsfonden, eftersom det 
skulle strida mot just de mål som 
sammanhållningspolitiken strävar efter att 
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efter att uppnå. uppnå.

Or. en

Ändringsförslag 754
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Förslag till resolution
Punkt 71a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

71a. Europaparlamentet begär att 
strängare krav automatiskt ska gälla för 
medlemsstater som allvarligt åsidosätter 
EU:s stabilitetskriterier och samtidigt gör 
sig skyldiga till betydande oegentligheter i 
samband med användningen av 
strukturmedel, så att man bättre kan 
övervaka att strukturmedlen används på 
ett lagligt och ändamålsenligt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 755
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Förslag till resolution
Punkt 71a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

71a. Europaparlamentet understryker i 
anslutning till användningen av 
strukturfondsmedel utanför 
sammanhållningsländerna att stödet inte 
får spridas ut för mycket och i stället bör 
riktas till projekt som verkligen har 
europeiskt relevans, antingen på grund av 
sin omfattning, eller på grund av att de, 
som pilotprojekt, skulle kunna utgöra 
exempel för andra. 

Or. en
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Ändringsförslag 756
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 71a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

71a. Europaparlamentet understryker den 
positiva inverkan från kultur och 
utbildningsprogram på 
EU:s sammanhållningsmål.

Or. en

Ändringsförslag 757
Riikka Manner

Förslag till resolution
Punkt 72

Förslag till resolution Ändringsförslag

72. Europaparlamentet är särskilt bekymrat 
över de operativa systemens långsamma 
start i början av varje planeringsperiod, 
bland annat på grund av en överlappande 
fas med slutförande av de tidigare 
systemen. Parlamentet påpekar att detta 
problem måste lösas i tid genom att ta itu 
med de faktorer som bidrar till dessa 
förseningar.

72. Europaparlamentet är särskilt bekymrat 
över de operativa systemens långsamma 
start i början av varje planeringsperiod, 
bland annat på grund av en överlappande 
fas med slutförande av de tidigare 
systemen. Parlamentet påpekar att detta 
problem måste lösas i tid genom att ta itu 
med de faktorer som bidrar till dessa 
förseningar. Parlamentet ber 
kommissionen utvärdera huruvida man 
skulle kunna införa pilotområden för att 
testa ny lagstiftning i mindre skala innan 
den tillämpas på de övriga regionerna för 
att på detta sätt kartlägga eventuella 
problem med genomförandet.

Or. en
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Ändringsförslag 758
Andrea Cozzolino

Förslag till resolution
Punkt 72a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

72a. Europaparlamentet understryker att 
man måste hitta en bättre balans mellan 
tillväxtpolitik och 
budgetkonsolideringspolitik för att 
förhindra att respekten för stabilitets- och 
tillväxtpaktens krav hindrar 
medlemsstaterna och de lokala 
myndigheterna från att medfinansiera 
strukturfondsprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 759
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 73

Förslag till resolution Ändringsförslag

73. Europaparlamentet uppmuntrar 
lokala och regionala myndigheter att i så 
stor utsträckning som möjligt utnyttja de 
innovativa finansieringsinstrumenten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 760
Cornelis de Jong

Förslag till resolution
Punkt 73

Förslag till resolution Ändringsförslag

73. Europaparlamentet uppmuntrar lokala 
och regionala myndigheter att i så stor 

73. Europaparlamentet begär att lokala och 
regionala myndigheter ska vara försiktiga 
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utsträckning som möjligt utnyttja de 
innovativa finansieringsinstrumenten.

med att utnyttja de innovativa 
finansieringsinstrumenten.

Or. en

Ändringsförslag 761
Pat the Cope Gallagher

Förslag till resolution
Punkt 73

Förslag till resolution Ändringsförslag

73. Europaparlamentet uppmuntrar lokala 
och regionala myndigheter att i så stor 
utsträckning som möjligt utnyttja de 
innovativa finansieringsinstrumenten.

73. Europaparlamentet uppmuntrar lokala 
och regionala myndigheter att i så stor 
utsträckning som möjligt utnyttja de 
innovativa finansieringsinstrumenten, men 
begär att dessa instrument ska förenklas 
och utformas för att passa utvecklingen 
och de administrativa förhållandena i alla 
regioner.

Or. en

Ändringsförslag 762
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Förslag till resolution
Punkt 73

Förslag till resolution Ändringsförslag

73. Europaparlamentet uppmuntrar lokala 
och regionala myndigheter att i så stor 
utsträckning som möjligt utnyttja de 
innovativa finansieringsinstrumenten.

73. Europaparlamentet uppmuntrar lokala 
och regionala myndigheter att i så stor 
utsträckning som möjligt utnyttja de 
innovativa finansieringsinstrumenten, men 
begär att dessa instrument ska förenklas 
och utformas för att passa utvecklingen 
och de administrativa förhållandena i alla 
regioner.

Or. en
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Ändringsförslag 763
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 73

Förslag till resolution Ändringsförslag

73. Europaparlamentet uppmuntrar lokala 
och regionala myndigheter att i så stor 
utsträckning som möjligt utnyttja de 
innovativa finansieringsinstrumenten.

73. Europaparlamentet uppmuntrar lokala 
och regionala myndigheter att i så stor 
utsträckning som möjligt utnyttja de 
innovativa finansieringsinstrumenten.
Parlamentet erinrar dock om att man 
måste stärka den demokratiska kontrollen 
över dessa innovativa 
finansieringsinstrument samtidigt som de 
utvecklas ytterligare.

Or. en

Ändringsförslag 764
Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 73

Förslag till resolution Ändringsförslag

73. Europaparlamentet uppmuntrar lokala 
och regionala myndigheter att i så stor 
utsträckning som möjligt utnyttja de 
innovativa finansieringsinstrumenten.

73. Europaparlamentet uppmuntrar lokala 
och regionala myndigheter att i så stor 
utsträckning som möjligt utnyttja de 
innovativa finansieringsinstrumenten, t.ex. 
via roterande fonder, framför allt för 
energieffektivitetsåtgärder såsom 
eftermontering och infrastrukturer för 
förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 765
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 73
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Förslag till resolution Ändringsförslag

73. Europaparlamentet uppmuntrar lokala 
och regionala myndigheter att i så stor 
utsträckning som möjligt utnyttja de 
innovativa finansieringsinstrumenten.

73. Europaparlamentet uppmuntrar lokala 
och regionala myndigheter att utnyttja de 
innovativa finansieringsinstrumenten.
Parlamentet påpekar att lån och 
roterande fonder kan bidra till att medlen 
används effektivare och understryker att 
användningen av bidrag bör ges företräde 
inom vissa politikområden och program.

Or. en

Ändringsförslag 766
Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 73

Förslag till resolution Ändringsförslag

73. Europaparlamentet uppmuntrar lokala 
och regionala myndigheter att i så stor 
utsträckning som möjligt utnyttja de 
innovativa finansieringsinstrumenten.

73. Europaparlamentet uppmuntrar lokala 
och regionala myndigheter att utnyttja de 
innovativa finansieringsinstrumenten, 
framför allt genom att kombinera olika 
resurser för samma ändamål.

Or. pt

Ändringsförslag 767
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Förslag till resolution
Punkt 73

Förslag till resolution Ändringsförslag

73. Europaparlamentet uppmuntrar lokala 
och regionala myndigheter att i så stor 
utsträckning som möjligt utnyttja de
innovativa finansieringsinstrumenten.

73. Europaparlamentet uppmuntrar lokala 
och regionala myndigheter att främja 
utnyttjandet av de innovativa 
finansieringsinstrumenten där så är 
lämpligt.
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Or. it

Ändringsförslag 768
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Förslag till resolution
Punkt 73a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

73a. Europaparlamentet stöder en 
effektivare strategi för beviljande av 
regionalstöd, med inriktning på 
investeringar i infrastruktur och 
övergripande stöd i EU:s mindre gynnade 
eller minst utvecklade regioner, och också 
införandet av förmånliga skattevillkor 
under en övergångsperiod på maximalt 
fem år. 

Or. it

Ändringsförslag 769
Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Punkt 73a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

73a. Europaparlamentet kräver att de 
regioner som har visat prov på stor 
noggrannhet och omsorg under 
budgetperioden 2007–2013 ska beviljas 
mer anslag.

Or. it

Ändringsförslag 770
Cornelis de Jong

Förslag till resolution
Punkt 74
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Medborgarskap utgår

Främjande av europeisk kultur och 
mångfald
74. Europaparlamentet betonar att 
främjandet av ett unionsmedlemskap har 
en direkt påverkan på EU-medborgarnas 
vardag och bidrar till en bättre förståelse 
av de möjligheter som ges genom 
unionens politik.

Or. en

Ändringsförslag 771
Ilda Figueiredo

Förslag till resolution
Punkt 74

Förslag till resolution Ändringsförslag

74. Europaparlamentet betonar att 
främjandet av ett unionsmedlemskap har 
en direkt påverkan på EU-medborgarnas 
vardag och bidrar till en bättre förståelse 
av de möjligheter som ges genom 
unionens politik.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 772
Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 74

Förslag till resolution Ändringsförslag

74. Europaparlamentet betonar att 
främjandet av ett unionsmedlemskap har 
en direkt påverkan på EU-medborgarnas 

utgår
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vardag och bidrar till en bättre förståelse 
av de möjligheter som ges genom 
unionens politik.

Or. en

Ändringsförslag 773
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 74

Förslag till resolution Ändringsförslag

74. Europaparlamentet betonar att 
främjandet av ett unionsmedlemskap har 
en direkt påverkan på EU-medborgarnas 
vardag och bidrar till en bättre förståelse 
av de möjligheter som ges genom 
unionens politik.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 774
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 74

Förslag till resolution Ändringsförslag

74. Europaparlamentet betonar att 
främjandet av ett unionsmedlemskap har en 
direkt påverkan på EU-medborgarnas 
vardag och bidrar till en bättre förståelse 
av de möjligheter som ges genom 
unionens politik.

74. Europaparlamentet betonar att 
främjandet av ett unionsmedlemskap har en 
direkt påverkan på vardagen för dem som 
är bosatta inom unionen och bidrar till en 
bättre tillgång till de grundläggande 
rättigheter som fastställts i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och i fördragen.

Or. en
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Ändringsförslag 775
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Förslag till resolution
Punkt 74

Förslag till resolution Ändringsförslag

74. Europaparlamentet betonar att 
främjandet av ett unionsmedlemskap har en 
direkt påverkan på EU-medborgarnas 
vardag och bidrar till en bättre förståelse av 
de möjligheter som ges genom unionens 
politik.

74. Europaparlamentet betonar att 
främjandet av ett unionsmedlemskap har en 
direkt påverkan på EU-medborgarnas 
vardag och bidrar till en bättre förståelse av 
de möjligheter som ges genom unionens 
politik och uppmärksammar den viktiga 
roll som det civila samhället spelar för att 
främja värderingar som demokrati, 
respekten för mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 776
Reimer Böge, Simon Busuttil för PPE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 74

Förslag till resolution Ändringsförslag

74. Europaparlamentet betonar att 
främjandet av ett unionsmedlemskap har en 
direkt påverkan på EU-medborgarnas 
vardag och bidrar till en bättre förståelse av 
de möjligheter som ges genom unionens 
politik.

74. Europaparlamentet betonar att 
främjandet av ett unionsmedlemskap har en 
direkt påverkan på EU-medborgarnas 
vardag och bidrar till en bättre förståelse av 
de möjligheter som ges genom unionens 
politik. Parlamentet anser att inrättandet 
av ett gemensamt europeiskt hem för alla 
EU-medborgare, där alla medborgare 
åtnjuter gemensamma och lika rättigheter 
bör bli unionens nästa stora projekt, efter 
framgången med inrättandet av den inre 
marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 777
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 74a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

74a. Europaparlamentet efterlyser ett 
flerårigt program som inbegriper de 
nuvarande programmen för demokrati, 
information och kommunikation i syfte att 
underlätta långsiktig planering för att 
förbättra deltagandet i de europeiska 
valen, förbättra förståelsen och öka 
EU-medborgarnas engagemang för det 
arbete som utförs av EU:s institutioner.

Or. en

Ändringsförslag 778
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till resolution
Punkt 74a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

74a. Europaparlamentet anser att man för 
att till fullo främja unionsmedlemsskapet 
måste se till att medborgare som bor i EU 
men inte i sina ursprungsländer känner 
till de olika språken och kulturella 
särdragen i sina nya hemländer och 
därmed stärker den europeiska identitet 
som bygger på vår inre mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 779
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 74a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

74a. Europaparlamentet framhåller att 
hela den europeiska mångfalden måste 
inbegripas, som ett verktyg för att 
understödja ett inkluderade deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 780
Cornelis de Jong

Förslag till resolution
Punkt 75

Förslag till resolution Ändringsförslag

75. Europaparlamentet påpekar att 
ungdoms- och kulturrelaterad politik är 
viktiga prioriteringar, särskilt i samband 
med Europa 2020-strategin. Parlamentet 
betonar kraftfullt att den fulla potentialen 
i denna politik bara kan förverkligas om 
den får tillräcklig finansiering.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 781
Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 75

Förslag till resolution Ändringsförslag

75. Europaparlamentet påpekar att 
ungdoms- och kulturrelaterad politik är 
viktiga prioriteringar, särskilt i samband 
med Europa 2020-strategin. Parlamentet 
betonar kraftfullt att den fulla potentialen 
i denna politik bara kan förverkligas om 
den får tillräcklig finansiering.

75. Europaparlamentet påpekar att 
ungdoms- och kulturrelaterad politik är 
viktiga prioriteringar för EU:s vidare 
utveckling. Parlamentet framhåller att 
dess potential inte kan utnyttjas till fullo 
utan tillräcklig finansiering. Parlamentet 
anser även att man vid utvidgningen av 
EU-programmen för livslångt lärande, 
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framför allt Erasmus och Leonardo da 
Vinci, måste gripa sig an frågan om social 
jämlikhet avseende tillträde till 
programmen, vilket innebär att 
finansieringen måste anpassas till 
villkoren i destinationslandet.

Or. pt

Ändringsförslag 782
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 75

Förslag till resolution Ändringsförslag

75. Europaparlamentet påpekar att 
ungdoms- och kulturrelaterad politik är 
viktiga prioriteringar, särskilt i samband 
med Europa 2020-strategin. Parlamentet 
betonar kraftfullt att den fulla potentialen i 
denna politik bara kan förverkligas om den 
får tillräcklig finansiering.

75. Europaparlamentet påpekar att 
ungdoms- och kulturrelaterad politik är 
viktiga prioriteringar, särskilt i samband 
med Europa 2020-strategin. Parlamentet 
betonar att om man inte satsar tillträckligt 
på utbildning på kort sikt skulle krisen 
kunna förvärras och förlängas eftersom 
medborgarna inte kommer att ha den 
kompetens som krävs för arbetstillfällen 
inom den nya kunskapsekonomin. 
Parlamentet uppmanar EU och 
medlemsstaterna att ta hänsyn till att 
kulturella och kreativa sektorer har blivit 
allt viktigare för den europeiska 
ekonomin och understryker att detta 
måste återspeglas i vår politik.
Parlamentet betonar kraftfullt att den fulla 
potentialen i denna politik bara kan 
förverkligas om den får tillräcklig 
finansiering och om dess unika karaktär 
med enskilda program bevaras.

Or. en

Ändringsförslag 783
Helga Trüpel, Bas Eickhout
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Förslag till resolution
Punkt 75

Förslag till resolution Ändringsförslag

75. Europaparlamentet påpekar att 
ungdoms- och kulturrelaterad politik är 
viktiga prioriteringar, särskilt i samband 
med Europa 2020-strategin. Parlamentet 
betonar kraftfullt att den fulla potentialen i 
denna politik bara kan förverkligas om den 
får tillräcklig finansiering.

75. Europaparlamentet påpekar att 
ungdoms- och kulturrelaterad politik hör 
till de första politikområden som 
uppmärksammas för sitt mervärde och för 
att de når ut till medborgarna och som 
viktiga prioriteringar, särskilt också i 
samband med Europa 2020-strategin, 
eftersom konstnärer och kreatörer är 
centrala för innovation. Parlamentet 
understryker att företagande och 
kreativitet har blivit en central tillgång i 
2020-agendan, via kunskapstriangeln, 
rörlighet och mjuka lokaliseringsfaktorer, 
tack vare program som Media och 
införandet av ett innovativt fokus på 
kreativa och kulturella sektorer.
Parlamentet betonar kraftfullt att den fulla 
potentialen i denna politik bara kan 
förverkligas om den får tillräcklig 
finansiering och om dess potential 
utnyttjas bättre inom 
landsbygdsutvecklings- och 
sammanhållningspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 784
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 75

Förslag till resolution Ändringsförslag

75. Europaparlamentet påpekar att 
ungdoms- och kulturrelaterad politik är 
viktiga prioriteringar, särskilt i samband 
med Europa 2020-strategin. Parlamentet 
betonar kraftfullt att den fulla potentialen i 
denna politik bara kan förverkligas om den
får tillräcklig finansiering.

75. Europaparlamentet påpekar att
ungdomsrelaterad politik är en viktig 
prioritering. Parlamentet anser att den 
fulla potentialen i denna politik inte kan 
förverkligas om den är beroende av 
EU-finansiering. Parlamentet betonar att 
medlemsstaterna bör överväga att göra 
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detta till en egen prioritering och 
tillhandahålla nödvändigt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 785
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 75

Förslag till resolution Ändringsförslag

75. Europaparlamentet påpekar att 
ungdoms- och kulturrelaterad politik är 
viktiga prioriteringar, särskilt i samband 
med Europa 2020-strategin. Parlamentet 
betonar kraftfullt att den fulla potentialen i 
denna politik bara kan förverkligas om den 
får tillräcklig finansiering.

75. Europaparlamentet påpekar att 
ungdoms- och kulturrelaterad politik är 
viktiga prioriteringar. Parlamentet betonar 
kraftfullt att den fulla potentialen i denna 
politik bara kan förverkligas om den får 
tillräcklig finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 786
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 75a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

75a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att behålla Unga på 
väg-initiativet som en separat post i den 
kommande fleråriga budgetramen.

Or. en

Ändringsförslag 787
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout
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Förslag till resolution
Punkt 75b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

75b. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
flaggskeppsinitiativ ”Unga på väg” inom 
ramen för 2020-strategin, vars syfte är att 
underlätta övergången från utbildning till 
inträde på arbetsmarknaden genom 
förbättrad utbildning och rörlighet. 
Parlamentet anser emellertid att 
initiativets nuvarande utformning inte är 
tillräckligt omfattande. Parlamentet 
uppmanar därför till översyn av målen för 
varje program för att säkerställa 
främjande av lika möjligheter som inte 
bara riktar till sig utexaminerade utan till 
ett utökat urval av personer och söker nå 
fler yngre människor.

Or. en

Ändringsförslag 788
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 75a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

75a. Europaparlamentet begär att en 
EU-budgeten ska ge ett lämpligt bidrag 
till en EU-garanti för ungdomar som 
säkrar rätten för varje ung människa 
inom EU att bli erbjuden jobb, 
lärlingsplats, extra utbildning eller en 
kombination av arbete och utbildning 
efter högst fyra månaders arbetslöshet.

Or. en

Ändringsförslag 789
Sophie Auconie, Santiago Fisas Ayxela, Ivo Belet, Seán Kelly
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Förslag till resolution
Punkt 75a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

75a. Europaparlamentet påminner om att 
idrott är ett nytt behörighetsområde enligt 
Lissabonfördraget (artikel 165 i 
EUF-fördraget) vilket även bör avspeglas
i nästa fleråriga budgetram. Parlamentet 
framhåller idrottens viktiga bidrag för 
hälsofrämjande, utbildning, social 
integration och skapandet av ett aktivt 
europeiskt medborgarskap.

Or. en

Ändringsförslag 790
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Förslag till resolution
Punkt 75a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Grundläggande rättigheter, jämställdhet 
mellan kvinnor och män och icke-
diskriminering
75a. Europaparlamentet framhåller att 
EU:s insatser på medborgarskapsområdet 
omfattar främjande av grundläggande 
rättigheter och värderingar såsom 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
icke-diskriminering. Parlamentet 
framhåller att dessa värderingar måste 
främjas under alla budgetrubriker och 
-poster, men att adekvat riktad 
finansiering måste garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 791
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout
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Förslag till resolution
Punkt 75a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

75a. Europaparlamentet framhåller att 
EU:s insatser på medborgarskapsområdet 
omfattar främjande av grundläggande 
rättigheter och värderingar såsom 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
icke-diskriminering. Parlamentet 
framhåller att dessa värderingar måste 
främjas under alla budgetrubriker och 
-poster, men att adekvat riktad 
finansiering måste garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 792
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 75a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

75a. Europaparlamentet påpekar att 
jämställdhets- och 
icke-diskrimineringsrelaterade strategier 
är viktiga prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 793
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 75b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

75b. Europaparlamentet konstaterar att 
andelen finansiering för grundläggande 
rättigheter, jämställdhet och 
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icke-diskriminering är relativt liten i 
unionsbudgeten, och betonar att i den 
framtida fleråriga budgetramen måste 
denna politik tilldelas lämplig och 
objektivt motiverad finansiering för att 
unionen ska kunna genomföra sina 
insatser, särskilt de som hör samman med 
nya uppgifter, i enlighet med vad som har 
fastställts i Lissabonfördraget, i synnerhet 
stadgan om de grundläggande 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 794
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 75c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

75c. Europaparlamentet påpekar att 
EU:s medborgarskapsprogram också 
måste omfatta insatser som garanterar att 
unionens styrningsprocesser är mer 
transparenta så att de som bor i unionen 
kan delta effektivare. Parlamentet 
framhåller att lämpliga 
utbildningskampanjer om EU-politik och 
EU-utgifter bör stödjas och genomföras, 
inte som propaganda men som kritiskt 
engagemang från dem som påverkas 
mest.

Or. en

Ändringsförslag 795
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 76
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Förslag till resolution Ändringsförslag

76. Europaparlamentet konstaterar att 
EU:s ekonomiska, kulturella och sociala 
tillväxt endast kan blomstra i en stabil, 
laglig och trygg miljö, där de 
medborgerliga friheterna skyddas. 
Parlamentet anser därför att en effektiv 
inre politik är en förutsättning för 
ekonomisk återhämtning och en viktig del 
av ett större politiskt och strategiskt 
sammanhang, och understryker den inre 
politikens betydelse för unionens yttre 
dimension.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 796
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 76

Förslag till resolution Ändringsförslag

76. Europaparlamentet konstaterar att 
EU:s ekonomiska, kulturella och sociala 
tillväxt endast kan blomstra i en stabil, 
laglig och trygg miljö, där de 
medborgerliga friheterna skyddas. 
Parlamentet anser därför att en effektiv inre 
politik är en förutsättning för ekonomisk 
återhämtning och en viktig del av ett större 
politiskt och strategiskt sammanhang, och 
understryker den inre politikens betydelse 
för unionens yttre dimension.

76. Europaparlamentet konstaterar att 
EU:s ekonomiska, kulturella och sociala 
tillväxt endast kan blomstra i en stabil, 
laglig och trygg miljö, där de 
grundläggande rättigheterna respekteras 
och upprätthålls och där de medborgerliga 
friheterna skyddas. Parlamentet anser 
därför att en effektiv inre politik är en 
förutsättning för ekonomisk återhämtning 
och ett viktigt bidrag till att nå de 
strategiska målen i EU 2020-strategin och 
understryker betydelsen av att integrera 
EU:s prioriteringar inom området inrikes 
frågor i unionens yttre dimension, särskilt 
i den europeiska grannskapspolitiken, 
stabilitetsinstrumentet och 
partnerskapsinstrumentet samt 
instrumentet för utvecklingssamarbete.
Parlamentet understryker behovet av 
lämplig finansiering för immigrations-, 
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asyl-, och säkerhetspolitiken och av att 
man beaktar EU:s prioriteringar när man 
genomför den.

Or. en

Ändringsförslag 797
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 76

Förslag till resolution Ändringsförslag

76. Europaparlamentet konstaterar att 
EU:s ekonomiska, kulturella och sociala 
tillväxt endast kan blomstra i en stabil, 
laglig och trygg miljö, där de 
medborgerliga friheterna skyddas. 
Parlamentet anser därför att en effektiv inre 
politik är en förutsättning för ekonomisk 
återhämtning och en viktig del av ett större 
politiskt och strategiskt sammanhang, och 
understryker den inre politikens betydelse
för unionens yttre dimension.

76. Europaparlamentet konstaterar att 
EU:s ekonomiska, kulturella och sociala 
tillväxt endast kan blomstra i en stabil, 
laglig och trygg miljö, där de 
medborgerliga friheterna skyddas och 
frihet och jämställdhet främjas. 
Parlamentet anser därför att en inre politik 
som bygger på frihet och grundläggande 
rättigheter är en förutsättning för 
ekonomisk återhämtning och en viktig del 
av ett större politiskt och strategiskt 
sammanhang, och understryker betydelsen
av en trovärdig politik för inrikes frågor 
för unionens grannskapspolitik och yttre 
dimension.

Or. en

Ändringsförslag 798
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 76

Förslag till resolution Ändringsförslag

76. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 
ekonomiska, kulturella och sociala tillväxt 
endast kan blomstra i en stabil, laglig och 
trygg miljö, där de medborgerliga 

76. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 
ekonomiska, kulturella och sociala tillväxt 
endast kan blomstra i en fri stabil, laglig 
och trygg miljö, där de medborgerliga 
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friheterna skyddas. Parlamentet anser 
därför att en effektiv inre politik är en 
förutsättning för ekonomisk återhämtning 
och en viktig del av ett större politiskt och 
strategiskt sammanhang, och understryker 
den inre politikens betydelse för unionens 
yttre dimension.

friheterna skyddas. Parlamentet anser 
därför att en effektiv politik för rättsliga 
och inrikes frågor är en förutsättning för 
invånarnas välbefinnande och även har 
en roll i den ekonomiska återhämtningen 
samt är en viktig del av ett större politiskt 
och strategiskt sammanhang, och 
understryker den betydelse som 
grundläggande rättigheter och politiken 
för rättsliga och inrikes frågor har för 
unionens yttre dimension.

Or. en

Ändringsförslag 799
Marietta Giannakou

Förslag till resolution
Punkt 76a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

76a. Europaparlamentet anser att 
främjandet av en funktionell samordning 
av rättssystemen inom EU:s 
medlemsstater skulle kunna beaktas i 
nästa fleråriga budgetram, inom ramen 
för en effektiv politik för inrikes frågor.

Or. en

Ändringsförslag 800
Reimer Böge, Simon Busuttil, Giovanni La Via för PPE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 77

Förslag till resolution Ändringsförslag

77. Europaparlamentet betonar behovet av 
en samordnad strategi för brådskande 
invandrings- och asylfrågor samt för 
förvaltning av unionens yttre gränser, med 
tillräcklig finansiering och i en solidarisk 

77. Europaparlamentet betonar behovet av 
en samordnad strategi för brådskande 
invandrings- och asylfrågor samt för 
förvaltning av unionens yttre gränser, med 
tillräcklig finansiering och stödverktyg för 
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anda mellan alla medlemsstater. att hantera krissituationer som 
tillhandahålls i en solidarisk anda mellan
alla medlemsstater. Parlamentet 
konstaterar med anledning av detta att de 
allt större utmaningarna för Frontex, det 
europeiska stödkontoret för asylfrågor 
och fonderna för solidaritet och hantering 
av migrationsströmmar måste beaktas på 
vederbörligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 801
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 77

Förslag till resolution Ändringsförslag

77. Europaparlamentet betonar behovet av 
en samordnad strategi för brådskande 
invandrings- och asylfrågor samt för 
förvaltning av unionens yttre gränser, med 
tillräcklig finansiering och i en solidarisk 
anda mellan alla medlemsstater.

77. Europaparlamentet betonar behovet av 
en samordnad strategi för brådskande 
invandrings- och asylfrågor samt för 
förvaltning av unionens yttre gränser, med 
tillräcklig finansiering och i en solidarisk 
anda och med respekt för mänskliga 
rättigheter mellan alla medlemsstater utan 
att avskaffa det nationella ansvaret och 
med ett tydligt fastställande av uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 802
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 77

Förslag till resolution Ändringsförslag

77. Europaparlamentet betonar behovet av 
en samordnad strategi för brådskande 
invandrings- och asylfrågor samt för 
förvaltning av unionens yttre gränser, med 

77. Europaparlamentet betonar behovet av 
en samordnad strategi som baserar sig på 
grundläggande rättigheter för brådskande 
invandrings- och asylfrågor för att få till 
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tillräcklig finansiering och i en solidarisk 
anda mellan alla medlemsstater.

stånd en förvaltning av unionens yttre 
gränser som respekterar de mänskliga 
rättigheterna och människors värdighet, 
med tillräcklig finansiering och i en 
solidarisk anda mellan alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 803
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 77

Förslag till resolution Ändringsförslag

77. Europaparlamentet betonar behovet av 
en samordnad strategi för brådskande
invandrings- och asylfrågor samt för 
förvaltning av unionens yttre gränser, med 
tillräcklig finansiering och i en solidarisk 
anda mellan alla medlemsstater.

77. Europaparlamentet betonar behovet av 
att EU antar en strategi för brådskande 
invandrings- och asylfrågor samt för 
förvaltning av unionens yttre gränser, som 
inte ökar trycket på skattebetalarna.

Or. en

Ändringsförslag 804
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Förslag till resolution
Punkt 77

Förslag till resolution Ändringsförslag

77. Europaparlamentet betonar behovet av 
en samordnad strategi för brådskande 
invandrings- och asylfrågor samt för 
förvaltning av unionens yttre gränser, med 
tillräcklig finansiering och i en solidarisk 
anda mellan alla medlemsstater.

77. Europaparlamentet betonar behovet av 
en samordnad strategi för brådskande 
invandrings- och asylfrågor inklusive den 
europeiska grannskapspolitiken samt för 
förvaltning av unionens yttre gränser, med 
tillräcklig finansiering och i en solidarisk 
anda mellan alla medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 805
Giovanni La Via, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Förslag till resolution
Punkt 77a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

77a. Europaparlamentet understryker att 
invandringen, särskilt den illegala 
invandringen, tilltar, och efterlyser ett 
ansvarsfullt och gemensamt 
förhållningssätt bland alla medlemsstater, 
eftersom en sådan invandring också 
kommer att påverka den samstämmiga 
utvecklingen av den europeiska 
grannskapspolitiken. 

Or. it

Ändringsförslag 806
Reimer Böge, Simon Busuttil för PPE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 77a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

77a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att minska det 
totala antalet budgetinstrument på 
området för inrikes frågor från fyra –
Europeiska fonden för integration av 
tredjelandsmedborgare, Europeiska 
flyktingfonden, fonden för yttre gränser 
och Europeiska återvändandefonden – till 
två, för ”migrations- och asylfrågor” och 
”säkerhet”. Denna strategi kan i 
betydande grad bidra till ökad förenkling, 
rationalisering, konsolidering och insyn i 
de nuvarande fonderna och programmen. 
Parlamentet undrar om en 
sammanslagning av Cepol och Europol 
också vore tänkbar.

Or. en
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Ändringsförslag 807
Ilda Figueiredo

Förslag till resolution
Punkt 78

Förslag till resolution Ändringsförslag

78. Europaparlamentet konstaterar att 
andelen finansiering för området med 
frihet, säkerhet och rättvisa är relativt 
liten, och betonar att i den framtida 
fleråriga budgetramen måste denna 
politik tilldelas lämplig och objektivt 
motiverad finansiering för att unionen 
ska kunna genomföra sina insatser, 
särskilt de som hör samman med nya 
uppgifter, i enlighet med vad som har 
fastställts i Stockholmsprogrammet och 
Lissabonfördraget.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 808
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 78

Förslag till resolution Ändringsförslag

78. Europaparlamentet konstaterar att 
andelen finansiering för området med 
frihet, säkerhet och rättvisa är relativt 
liten, och betonar att i den framtida 
fleråriga budgetramen måste denna 
politik tilldelas lämplig och objektivt 
motiverad finansiering för att unionen 
ska kunna genomföra sina insatser, 
särskilt de som hör samman med nya 
uppgifter, i enlighet med vad som har 
fastställts i Stockholmsprogrammet och 
Lissabonfördraget.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 809
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 78

Förslag till resolution Ändringsförslag

78. Europaparlamentet konstaterar att 
andelen finansiering för området med 
frihet, säkerhet och rättvisa är relativt liten, 
och betonar att i den framtida fleråriga 
budgetramen måste denna politik tilldelas 
lämplig och objektivt motiverad 
finansiering för att unionen ska kunna 
genomföra sina insatser, särskilt de som 
hör samman med nya uppgifter, i enlighet 
med vad som har fastställts i 
Stockholmsprogrammet och 
Lissabonfördraget.

78. Europaparlamentet konstaterar att 
andelen finansiering för området med 
frihet, säkerhet och rättvisa är relativt liten, 
och betonar att i den framtida fleråriga 
budgetramen måste denna politik tilldelas 
lämplig och objektivt motiverad 
finansiering för att unionen ska kunna 
genomföra sina insatser, särskilt de som 
hör samman med uppgifter till följd av 
stadgan om de grundläggande 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 810
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias för 
ALDE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 78a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

78a. Europaparlamentet konstaterar att 
finansieringspolitiken för stärkande och 
främjande av grundläggande rättigheter 
och jämlikhet har släpat efter andra 
områden som rör frihet, säkerhet och 
rättvisa. Skapandet av en stabil kultur 
med grundläggande rättigheter, jämlikhet 
och medborgarskap måste vara en 
prioriterad fråga för EU, och detta kräver 
en adekvat omfördelning i finansieringen 
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i nästa fleråriga budgetram.

Or. en

Ändringsförslag 811
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 78a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

78a. Europaparlamentet ser potentialen 
för besparingar och synergier, men är –
mot bakgrund av tendensen att fokusera 
på säkerhet och (olaglig) invandring och 
förbise mer inkluderande strategier –
oroat över att en sammanslagning av alla 
program till en tvådelad struktur med 
delad förvaltning, som den ansvariga 
kommissionsledamoten övervägt, kommer 
att medföra en otydlig gränsdragning 
mellan olika mål. Parlamentet 
understryker att medlemsstaterna inte bör 
ha bestämmanderätt när det gäller att 
anslå medel. Vidare är det viktigt att 
finansieringen bör villkoras med 
efterlevande av de relevanta 
miniminormerna och med framläggande
av nationella planer som garanterar en 
lämplig och omfattande strategi för alla 
politiska områden, med aktivare stöd för 
kapacitetsuppbyggnad, fastställande och 
spridning av bästa metoder samt 
innovativa modeller.

Or. en

Ändringsförslag 812
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 78a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

78a. Europaparlamentet betonar behovet 
av att utveckla bättre synergier mellan 
olika fonder och program i syfte att på ett 
effektivt sätt uppnå långsiktiga mål och 
göra det möjligt för EU att snabbt och 
med ändamålsenliga åtgärder reagera på 
oväntade utmaningar. En förenkling av 
förvaltningen av fonderna och 
möjligheten till korsfinansiering gör även 
att ytterligare medel kan avsättas för 
gemensamma mål.

Or. en

Ändringsförslag 813
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 78b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

78b. Europaparlamentet betonar att 
byråerna måste stärkas och förses med 
lämpliga medel när de utför ett antal olika 
uppgifter för att genomföra politiken 
enligt EU-institutionernas politiska 
riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 814
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 78a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europa i världen
78a. Mot bakgrund av att 
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Europa 2020-strategin ska utgöra 
grundbulten i EU:s budget kräver 
Europaparlamentet att den yttre 
dimensionen i Europa 2020-strategin ska 
beaktas i större utsträckning. Parlamentet 
efterlyser ökad konsekvens och 
samstämdhet mellan olika områden i 
EU:s yttre förbindelser och dess övriga 
politiska områden eftersom den globala 
utvecklingen, liksom globala lösningar, i 
hög grad påverkar EU:s ekonomiska, 
ekologiska och industriella miljö, dess 
konkurrenskraft och sysselsättningen 
inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 815
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 79

Förslag till resolution Ändringsförslag

79. Europaparlamentet upprepar sin 
djupa oro över den kroniska 
underfinansieringen och de särskilt akuta 
flexibilitetsproblemen vid genomförandet 
av unionens yttre verksamhet, till följd av 
de yttre händelsernas oförutsebara 
karaktär och de återkommande 
internationella kriserna och 
nödsituationerna. Parlamentet betonar 
därför behovet av att komma till rätta med 
klyftan mellan EU:s ambitioner och 
resurser i utrikespolitiken genom att 
garantera tillräckliga ekonomiska 
resurser och effektiva 
flexibilitetsmekanismer för att man ska 
kunna reagera på globala utmaningar 
och oförutsedda händelser, och upprepar 
sin begäran om att budgetkonsekvenserna 
till följd av nya åtaganden och uppgifter 
som unionen har tagit på sig måste ligga 
utanför de planerade beloppen, så att de 

utgår
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befintliga prioriteringarna inte äventyras.

Or. en

Ändringsförslag 816
Konrad Szymański

Förslag till resolution
Punkt 79

Förslag till resolution Ändringsförslag

79. Europaparlamentet upprepar sin djupa 
oro över den kroniska underfinansieringen 
och de särskilt akuta flexibilitetsproblemen 
vid genomförandet av unionens yttre 
verksamhet, till följd av de yttre 
händelsernas oförutsebara karaktär och de 
återkommande internationella kriserna och 
nödsituationerna. Parlamentet betonar 
därför behovet av att komma till rätta med 
klyftan mellan EU:s ambitioner och 
resurser i utrikespolitiken genom att 
garantera tillräckliga ekonomiska resurser 
och effektiva flexibilitetsmekanismer för 
att man ska kunna reagera på globala 
utmaningar och oförutsedda händelser, och 
upprepar sin begäran om att 
budgetkonsekvenserna till följd av nya 
åtaganden och uppgifter som unionen har 
tagit på sig måste ligga utanför de 
planerade beloppen, så att de befintliga 
prioriteringarna inte äventyras.

79. Europaparlamentet upprepar sin djupa 
oro över den kroniska underfinansieringen 
och de särskilt akuta flexibilitetsproblemen 
vid genomförandet av unionens yttre 
verksamhet, till följd av de yttre 
händelsernas oförutsebara karaktär och de 
återkommande internationella kriserna och 
nödsituationerna. Parlamentet betonar 
därför behovet av att komma till rätta med 
klyftan mellan EU:s ambitioner och 
resurser i utrikespolitiken genom att 
garantera tillräckliga ekonomiska resurser 
och effektiva flexibilitetsmekanismer för 
att man ska kunna reagera på globala 
utmaningar och oförutsedda händelser.
Parlamentet betonar behovet av att 
upprätthålla principen om ett öppet EU, 
och understryker i detta sammanhang 
kravet på tredjeländernas absoluta respekt 
för såväl de mänskliga rättigheterna som 
rättsstatsprincipen och vikten av att 
beakta detta när samarbets- och 
partnerskapsavtal ingås. Parlamentet 
upprepar sin begäran om att 
budgetkonsekvenserna till följd av nya 
åtaganden och uppgifter som unionen har 
tagit på sig måste ligga utanför de 
planerade beloppen, så att de befintliga 
prioriteringarna inte äventyras.

Or. en
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Ändringsförslag 817
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Förslag till resolution
Punkt 79

Förslag till resolution Ändringsförslag

79. Europaparlamentet upprepar sin djupa 
oro över den kroniska 
underfinansieringen och de särskilt akuta
flexibilitetsproblemen vid genomförandet 
av unionens yttre verksamhet, till följd av 
de yttre händelsernas oförutsebara karaktär 
och de återkommande internationella 
kriserna och nödsituationerna. Parlamentet 
betonar därför behovet av att komma till 
rätta med klyftan mellan EU:s ambitioner 
och resurser i utrikespolitiken genom att 
garantera tillräckliga ekonomiska resurser 
och effektiva flexibilitetsmekanismer för 
att man ska kunna reagera på globala 
utmaningar och oförutsedda händelser, och 
upprepar sin begäran om att 
budgetkonsekvenserna till följd av nya 
åtaganden och uppgifter som unionen har 
tagit på sig måste ligga utanför de 
planerade beloppen, så att de befintliga 
prioriteringarna inte äventyras.

79. Europaparlamentet upprepar sin djupa 
oro över flexibilitetsproblemen vid 
genomförandet av unionens yttre 
verksamhet, till följd av de yttre 
händelsernas oförutsebara karaktär och de 
återkommande internationella kriserna och 
nödsituationerna. Parlamentet betonar 
därför behovet av att komma till rätta med 
klyftan mellan EU:s ambitioner och 
resurser i utrikespolitiken genom att 
garantera tillräckliga ekonomiska resurser 
och effektiva flexibilitetsmekanismer för 
att man ska kunna reagera på globala 
utmaningar och oförutsedda händelser, och 
upprepar sin begäran om att 
budgetkonsekvenserna till följd av nya 
åtaganden och uppgifter som unionen har 
tagit på sig måste ligga utanför de 
planerade beloppen, så att de befintliga 
prioriteringarna inte äventyras.

Or. en

Ändringsförslag 818
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 79

Förslag till resolution Ändringsförslag

79. Europaparlamentet upprepar sin djupa 
oro över den kroniska underfinansieringen 
och de särskilt akuta flexibilitetsproblemen 
vid genomförandet av unionens yttre 
verksamhet, till följd av de yttre 
händelsernas oförutsebara karaktär och de 

79. Europaparlamentet upprepar sin djupa oro 
över den kroniska underfinansieringen och de 
särskilt akuta flexibilitetsproblemen vid 
genomförandet av unionens yttre verksamhet, 
till följd av de yttre händelsernas oförutsebara 
karaktär och de återkommande internationella 
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återkommande internationella kriserna och 
nödsituationerna. Parlamentet betonar 
därför behovet av att komma till rätta med 
klyftan mellan EU:s ambitioner och 
resurser i utrikespolitiken genom att 
garantera tillräckliga ekonomiska resurser 
och effektiva flexibilitetsmekanismer för 
att man ska kunna reagera på globala 
utmaningar och oförutsedda händelser, och
upprepar sin begäran om att
budgetkonsekvenserna till följd av nya 
åtaganden och uppgifter som unionen har 
tagit på sig måste ligga utanför de 
planerade beloppen, så att de befintliga 
prioriteringarna inte äventyras.

kriserna och nödsituationerna. Parlamentet 
betonar därför behovet av att komma till rätta 
med klyftan mellan EU:s ambitioner och 
resurser i utrikespolitiken genom att garantera 
tillräckliga ekonomiska resurser och effektiva 
flexibilitetsmekanismer för att man ska kunna 
reagera på globala utmaningar och oförutsedda 
händelser. Parlamentet påminner emellertid 
om att de nuvarande programmen och
åtagandena akut måste ses över och att 
besparingar och synergier kan uppnås genom 
en rationalisering av budgeten och en 
omvärdering av unionens prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 819
Cornelis de Jong

Förslag till resolution
Punkt 79

Förslag till resolution Ändringsförslag

79. Europaparlamentet upprepar sin 
djupa oro över den kroniska 
underfinansieringen och de särskilt akuta 
flexibilitetsproblemen vid genomförandet 
av unionens yttre verksamhet, till följd av 
de yttre händelsernas oförutsebara karaktär 
och de återkommande internationella 
kriserna och nödsituationerna. Parlamentet 
betonar därför behovet av att komma till 
rätta med klyftan mellan EU:s ambitioner 
och resurser i utrikespolitiken genom att 
garantera tillräckliga ekonomiska resurser 
och effektiva flexibilitetsmekanismer för 
att man ska kunna reagera på globala 
utmaningar och oförutsedda händelser, och 
upprepar sin begäran om att 
budgetkonsekvenserna till följd av nya 
åtaganden och uppgifter som unionen har 
tagit på sig måste ligga utanför de 
planerade beloppen, så att de befintliga 

79. Mot bakgrund av finansierings- och 
flexibilitetsproblemen vid genomförandet 
av unionens yttre verksamhet, till följd av 
de yttre händelsernas oförutsebara karaktär 
och de återkommande internationella 
kriserna och nödsituationerna upprepar 
Europaparlamentet att en noggrann 
översyn av prioriteringarna krävs för att 
man ska komma till rätta med klyftan 
mellan EU:s ambitioner och resurser i 
utrikespolitiken. Parlamentet betonar att 
tillräckliga ekonomiska resurser och 
effektiva flexibilitetsmekanismer krävs för 
att EU ska kunna reagera på globala 
utmaningar och oförutsedda händelser, och 
upprepar sin begäran om att 
budgetkonsekvenserna till följd av nya 
åtaganden och uppgifter som unionen har 
tagit på sig inte per automatik måste ligga 
utanför de planerade beloppen, framför allt 



AM\864090SV.doc 105/127 PE462.731v02-00

SV

prioriteringarna inte äventyras. inte om besparingar kan åstadkommas 
inom de befintliga prioriteringarna.

Or. en

Ändringsförslag 820
Reimer Böge, Ioannis Kasoulides för PPE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 80

Förslag till resolution Ändringsförslag

80. Europaparlamentet pekar på skillnaden 
mellan nivån på EU:s globala ekonomiska 
bistånd och dess ofta begränsade inflytande 
i dithörande förhandlingar, och betonar 
behovet av att förbättra EU:s politiska roll 
och inflytande i internationella institutioner 
och forum.

80. Europaparlamentet pekar på skillnaden 
mellan nivån på EU:s globala ekonomiska 
bistånd och dess ofta begränsade inflytande 
i dithörande förhandlingar, och betonar 
behovet av att förbättra EU:s politiska roll 
och inflytande i internationella institutioner 
och forum. Budgettaket för det framtida 
”Europa i världen” bör svara mot 
nuvarande och framtida globala 
utmaningar och den allt viktigare roll som 
EU bör spela på den internationella 
arenan, i enlighet med Lissabonfördraget.

Or. en

Ändringsförslag 821
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 81

Förslag till resolution Ändringsförslag

81. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska utrikestjänsten är i sin 
uppbyggnadsfas. Parlamentet betonar att 
enligt rådets beslut av den 20 juli 2010 bör 
upprättandet av 
Europeiska utrikestjänsten ”vägledas av 
principen om kostnadseffektivitet syftande 
till budgetneutralitet”, och understryker 

81. Europaparlamentet anser att 
Europeiska utrikestjänsten inte behövs. 
Parlamentet anser att den redan har visat 
sig vara ineffektiv och att den bör
avskaffas så att ytterligare slöseri med 
skattebetalarnas pengar kan undvikas.
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därför behovet av att den nya tjänsten till 
fullo utnyttjar effektivitetsvinsten från 
sammanslagningen av resurser på 
unionsnivå samt synergierna med 
medlemsstaterna för att visa det verkliga 
mervärdet av unionens diplomati.

Or. en

Ändringsförslag 822
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 81

Förslag till resolution Ändringsförslag

81. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska utrikestjänsten är i sin 
uppbyggnadsfas. Parlamentet betonar att 
enligt rådets beslut av den 20 juli 2010 bör 
upprättandet av Europeiska utrikestjänsten 
”vägledas av principen om 
kostnadseffektivitet syftande till 
budgetneutralitet”*, och understryker 
därför behovet av att den nya tjänsten till 
fullo utnyttjar effektivitetsvinsten från 
sammanslagningen av resurser på 
unionsnivå samt synergierna med 
medlemsstaterna för att visa det verkliga 
mervärdet av unionens diplomati.

81. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska utrikestjänsten är i sin 
uppbyggnadsfas. Parlamentet betonar att 
enligt rådets beslut av den 20 juli 2010 bör 
upprättandet av Europeiska utrikestjänsten 
”vägledas av principen om 
kostnadseffektivitet syftande till 
budgetneutralitet”1, och understryker 
därför behovet av att den nya tjänsten till 
fullo utnyttjar effektivitetsvinsten från 
sammanslagningen av resurser på 
unionsnivå samt synergierna med 
medlemsstaterna. Effektivitetsvinsten och 
synergierna bör medföra besparingar på 
nationell nivå och visa det verkliga 
mervärdet av unionens diplomati.
Europeiska utrikestjänsten måste ges 
adekvat finansiering. Parlamentet 
påminner särskilt om att politiken såväl 
för fredsskapande och 
konfliktförebyggande åtgärder som för 
förvaltningsfrågor är underfinansierad 
inom den nuvarande ramen.

Or. en

                                               
1 Rådets beslut av 11665/1/10 av den 20 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska 
organiseras och arbeta. 
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Ändringsförslag 823
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 81

Förslag till resolution Ändringsförslag

81. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska utrikestjänsten är i sin 
uppbyggnadsfas. Parlamentet betonar att 
enligt rådets beslut av den 20 juli 2010 bör 
upprättandet av Europeiska utrikestjänsten 
”vägledas av principen om 
kostnadseffektivitet syftande till 
budgetneutralitet”*, och understryker 
därför behovet av att den nya tjänsten till 
fullo utnyttjar effektivitetsvinsten från 
sammanslagningen av resurser på 
unionsnivå samt synergierna med 
medlemsstaterna för att visa det verkliga 
mervärdet av unionens diplomati.

81. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska utrikestjänsten är i sin 
uppbyggnadsfas. Parlamentet betonar att 
enligt rådets beslut av den 20 juli 2010 bör 
upprättandet av Europeiska utrikestjänsten 
”vägledas av principen om 
kostnadseffektivitet syftande till 
budgetneutralitet”1, och understryker 
därför behovet av att den nya tjänsten till 
fullo utnyttjar effektivitetsvinsten från 
sammanslagningen av resurser på 
unionsnivå samt synergierna med 
medlemsstaterna för att visa det verkliga 
mervärdet av unionens diplomati.
Budgetneutralitet kan i detta avseende 
tolkas endast som att man tar hänsyn till 
utgifter på både EU-nivå och nationell 
nivå. Medlemsstaterna uppmanas därför 
att till fullo utnyttja de nya diplomatiska 
strukturerna på EU-nivå som en
möjlighet att göra nedskärningar i de 
diplomatiska strukturerna på nationell 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 824
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Förslag till resolution
Punkt 81

                                               
1 Rådets beslut av 11665/1/10 av den 20 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska 
organiseras och arbeta. 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

81. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska utrikestjänsten är i sin 
uppbyggnadsfas. Parlamentet betonar att 
enligt rådets beslut av den 20 juli 2010 bör 
upprättandet av Europeiska utrikestjänsten 
”vägledas av principen om 
kostnadseffektivitet syftande till 
budgetneutralitet”*, och understryker 
därför behovet av att den nya tjänsten till 
fullo utnyttjar effektivitetsvinsten från 
sammanslagningen av resurser på 
unionsnivå samt synergierna med 
medlemsstaterna för att visa det verkliga 
mervärdet av unionens diplomati.

81. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska utrikestjänsten är i sin 
uppbyggnadsfas. Parlamentet betonar att 
enligt rådets beslut av den 20 juli 2010 bör 
upprättandet av Europeiska utrikestjänsten 
”vägledas av principen om 
kostnadseffektivitet syftande till 
budgetneutralitet”1, och understryker 
därför behovet av att den nya tjänsten till 
fullo utnyttjar effektivitetsvinsten från 
sammanslagningen av resurser på 
unionsnivå samt synergierna med 
medlemsstaterna för att visa det verkliga 
mervärdet av unionens diplomati.
Parlamentet beklagar dubbelarbetet, och i 
vissa fall motsägelsefullheten, d.v.s. 
slöseriet på grund av många samtidiga 
men bristfälligt samordnade nationella 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 825
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas för PPE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 81

Förslag till resolution Ändringsförslag

81. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska utrikestjänsten är i sin 
uppbyggnadsfas. Parlamentet betonar att 
enligt rådets beslut av den 20 juli 2010 bör 
upprättandet av Europeiska utrikestjänsten 
”vägledas av principen om 
kostnadseffektivitet syftande till 
budgetneutralitet”*, och understryker 
därför behovet av att den nya tjänsten till 

81. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska utrikestjänsten är i sin 
uppbyggnadsfas. Parlamentet betonar att 
enligt rådets beslut av den 20 juli 2010 bör 
upprättandet av Europeiska utrikestjänsten 
”vägledas av principen om 
kostnadseffektivitet syftande till 
budgetneutralitet”2, och understryker 
därför behovet av att den nya tjänsten till 

                                               
1 Rådets beslut av 11665/1/10 av den 20 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska 
organiseras och arbeta. 
2 Rådets beslut av 11665/1/10 av den 20 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska 
organiseras och arbeta. 
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fullo utnyttjar effektivitetsvinsten från 
sammanslagningen av resurser på 
unionsnivå samt synergierna med 
medlemsstaterna för att visa det verkliga 
mervärdet av unionens diplomati.

fullo utnyttjar effektivitetsvinsten från 
sammanslagningen av resurser på 
unionsnivå samt synergierna med 
medlemsstaterna för att visa det verkliga 
mervärdet av unionens diplomati.
Parlamentet betonar att dubbelarbete 
måste undvikas och att Europeiska 
utrikestjänsten bör leda till nedskärningar 
och besparingar i alla nationella 
budgetar.

Or. en

Ändringsförslag 826
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 81

Förslag till resolution Ändringsförslag

81. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska utrikestjänsten är i sin 
uppbyggnadsfas. Parlamentet betonar att 
enligt rådets beslut av den 20 juli 2010 bör 
upprättandet av Europeiska utrikestjänsten 
”vägledas av principen om 
kostnadseffektivitet syftande till 
budgetneutralitet”*, och understryker 
därför behovet av att den nya tjänsten till 
fullo utnyttjar effektivitetsvinsten från 
sammanslagningen av resurser på 
unionsnivå samt synergierna med 
medlemsstaterna för att visa det verkliga 
mervärdet av unionens diplomati.

81. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska utrikestjänsten är i sin 
uppbyggnadsfas. Parlamentet betonar att 
enligt rådets beslut av den 20 juli 2010 bör 
upprättandet av Europeiska utrikestjänsten 
”vägledas av principen om 
kostnadseffektivitet syftande till 
budgetneutralitet”1, och understryker 
därför behovet av att den nya tjänsten till 
fullo utnyttjar effektivitetsvinsten från 
sammanslagningen av resurser på 
unionsnivå samt synergierna med 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 827
Ilda Figueiredo

                                               
1 Rådets beslut av 11665/1/10 av den 20 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska 
organiseras och arbeta. 
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Förslag till resolution
Punkt 81

Förslag till resolution Ändringsförslag

81. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska utrikestjänsten är i sin 
uppbyggnadsfas. Parlamentet betonar att 
enligt rådets beslut av den 20 juli 2010 bör 
upprättandet av Europeiska utrikestjänsten 
”vägledas av principen om 
kostnadseffektivitet syftande till 
budgetneutralitet”*, och understryker 
därför behovet av att den nya tjänsten till 
fullo utnyttjar effektivitetsvinsten från 
sammanslagningen av resurser på 
unionsnivå samt synergierna med 
medlemsstaterna för att visa det verkliga 
mervärdet av unionens diplomati.

81. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska utrikestjänsten är i sin 
uppbyggnadsfas. Parlamentet betonar att 
enligt rådets beslut av den 20 juli 2010 bör 
upprättandet av Europeiska utrikestjänsten 
”vägledas av principen om 
kostnadseffektivitet syftande till 
budgetneutralitet”1, och understryker 
därför behovet av att den nya tjänsten till 
fullo utnyttjar effektivitetsvinsten från 
sammanslagningen av resurser på 
unionsnivå samt synergierna med 
medlemsstaterna.

Or. pt

Ändringsförslag 828
Anne E. Jensen

Förslag till resolution
Punkt 81

Förslag till resolution Ändringsförslag

81. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska utrikestjänsten är i sin 
uppbyggnadsfas. Parlamentet betonar att 
enligt rådets beslut av den 20 juli 2010 bör 
upprättandet av Europeiska utrikestjänsten 
”vägledas av principen om 
kostnadseffektivitet syftande till 
budgetneutralitet”*, och understryker 
därför behovet av att den nya tjänsten till 
fullo utnyttjar effektivitetsvinsten från 
sammanslagningen av resurser på 
unionsnivå samt synergierna med 

81. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska utrikestjänsten är i sin 
uppbyggnadsfas. Parlamentet betonar att 
enligt rådets beslut av den 20 juli 2010 bör 
upprättandet av Europeiska utrikestjänsten 
”vägledas av principen om 
kostnadseffektivitet syftande till 
budgetneutralitet”2, och understryker 
därför behovet av att den nya tjänsten till 
fullo utnyttjar effektivitetsvinsten från 
sammanslagningen av resurser på 
unionsnivå samt synergierna med 

                                               
1 Rådets beslut av 11665/1/10 av den 20 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska 
organiseras och arbeta. 
2 Rådets beslut av 11665/1/10 av den 20 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska 
organiseras och arbeta. 
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medlemsstaterna för att visa det verkliga 
mervärdet av unionens diplomati.

medlemsstaterna för att visa det verkliga 
mervärdet av unionens diplomati, inklusive 
det arbete som görs i företagens och 
medborgarnas intresse.

Or. en

Ändringsförslag 829
Barbara Matera

Förslag till resolution
Punkt 81a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

81a. Europaparlamentet påminner om att 
det politiska och strategiska samarbetet 
mellan kommissionen, Europeiska 
utrikestjänsten och EIB bör stärkas 
ytterligare för att samstämdheten i 
EU:s yttre åtgärder ska öka.

Or. en

Ändringsförslag 830
María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Punkt 81a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

81a. Europaparlamentet anser att 
Europeiska utrikestjänsten måste ges den 
finansiering som krävs för att EU ska 
kunna agera i överensstämmelse med sina 
mål och sin roll som en global aktör, och 
att det är EU:s ansvar att bidra med 
adekvat politiskt inflytande i de 
internationella förbindelserna. EU 
riskerar att marginaliseras internationellt 
om unionen inte hävdar sina intressen 
och värderingar och om dess 
utrikespolitik förblir underfinansierad.
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Or. en

Ändringsförslag 831
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 81a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

81a. Europaparlamentet påminner om att 
EU har ett större inflytande på 
internationell nivå än de enskilda 
medlemsstaterna tillsammans. 
Medlemsstaterna uppmanas att verka för 
bättre samordning och samarbete med 
Europeiska kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten i syfte att 
undvika potentiella eller befintliga 
överlappningar, inkonsekvenser och 
motsägelser.

Or. en

Ändringsförslag 832
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 82

Förslag till resolution Ändringsförslag

82. Europaparlamentet erinrar om att 
tidsfristen fram till 2015 för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen och det 
kollektiva målet för offentligt 
utvecklingsbistånd på 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) hamnar 
inom nästa fleråriga budgetram. 
Parlamentet betonar därför att en lämplig
övergripande nivå av utvecklingsbistånd 
och finansiering behövs för att unionen 
ska kunna uppfylla sina internationella 
utvecklingsåtaganden.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 833
Charles Goerens, Louis Michel

Förslag till resolution
Punkt 82

Förslag till resolution Ändringsförslag

82. Europaparlamentet erinrar om att
tidsfristen fram till 2015 för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen och det 
kollektiva målet för offentligt 
utvecklingsbistånd på 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) hamnar 
inom nästa fleråriga budgetram. 
Parlamentet betonar därför att en lämplig 
övergripande nivå av utvecklingsbistånd 
och finansiering behövs för att unionen 
ska kunna uppfylla sina internationella 
utvecklingsåtaganden.

82. Europaparlamentet beklagar att vissa 
EU-medlemsstater för närvarande gör 
nedskärningar i sina biståndsbudgetar 
trots sitt åtagande att bidra med 
0,7 procent av bruttonationalinkomsten 
(BNI) enligt det europeiska samförståndet 
om utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 834
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 82

Förslag till resolution Ändringsförslag

82. Europaparlamentet erinrar om att 
tidsfristen fram till 2015 för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen och det 
kollektiva målet för offentligt 
utvecklingsbistånd på 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) hamnar 
inom nästa fleråriga budgetram. 
Parlamentet betonar därför att en lämplig
övergripande nivå av utvecklingsbistånd 
och finansiering behövs för att unionen ska 
kunna uppfylla sina internationella 

82. Europaparlamentet erinrar om att 
tidsfristen fram till 2015 för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen och det 
kollektiva målet för offentligt 
utvecklingsbistånd på 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) hamnar 
inom nästa fleråriga budgetram. 
Parlamentet betonar därför att en högre
övergripande nivå av utvecklingsbistånd 
och finansiering behövs för att unionen ska 
kunna uppfylla sina internationella 
utvecklingsåtaganden. Parlamentet 
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utvecklingsåtaganden. understryker vikten av detta i förhållande 
till den yttre dimensionen i 
EU:s säkerhetsstrategi och uppmanar 
eftertryckligen medlemsstaterna att vidta 
omedelbara åtgärder för att uppfylla sina 
mål i samband med det offentliga 
utvecklingsbiståndet och fullgöra sina 
utvecklingsåtaganden. Detta är emellertid 
minimiambitioner, och även om alla mål 
uppfylls kommer det fortfarande att 
behövas omfattande finansiering för att 
man ska kunna bekämpa fattigdomen och 
förbättra hälso- och 
utbildningsstandarden för världens 
fattiga.

Or. en

Ändringsförslag 835
Anne E. Jensen

Förslag till resolution
Punkt 82

Förslag till resolution Ändringsförslag

82. Europaparlamentet erinrar om att 
tidsfristen fram till 2015 för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen och det 
kollektiva målet för offentligt 
utvecklingsbistånd på 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) hamnar 
inom nästa fleråriga budgetram. 
Parlamentet betonar därför att en lämplig 
övergripande nivå av utvecklingsbistånd 
och finansiering behövs för att unionen ska 
kunna uppfylla sina internationella 
utvecklingsåtaganden.

82. Europaparlamentet erinrar om att 
tidsfristen fram till 2015 för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen och det 
kollektiva målet för offentligt 
utvecklingsbistånd på 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) hamnar 
inom nästa fleråriga budgetram. 
Parlamentet betonar därför att en lämplig 
övergripande nivå av utvecklingsbistånd 
och finansiering behövs för att unionen ska 
kunna uppfylla sina internationella 
utvecklingsåtaganden. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang att 
samordnade insatser krävs för att man 
ska kunna se till att 
EU:s utvecklingsbistånd kommer alla till 
del, även de mest marginaliserade och 
utestängda befolkningsgrupperna och 
personer med funktionsnedsättningar i 
linje med FN:s konvention om rättigheter 
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för personer med funktionsnedsättning 
och EU:s strategi för personer med 
funktionsnedsättning för 2010–2020.

Or. en

Ändringsförslag 836
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Förslag till resolution
Punkt 82

Förslag till resolution Ändringsförslag

82. Europaparlamentet erinrar om att 
tidsfristen fram till 2015 för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen och det 
kollektiva målet för offentligt 
utvecklingsbistånd på 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) hamnar 
inom nästa fleråriga budgetram. 
Parlamentet betonar därför att en lämplig 
övergripande nivå av utvecklingsbistånd 
och finansiering behövs för att unionen ska 
kunna uppfylla sina internationella 
utvecklingsåtaganden.

82. Europaparlamentet erinrar om att 
tidsfristen fram till 2015 för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen och det 
kollektiva målet för offentligt 
utvecklingsbistånd på 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) som ännu 
inte nåtts hamnar inom nästa fleråriga 
budgetram. Parlamentet betonar därför att 
en lämplig övergripande nivå av 
utvecklingsbistånd och finansiering behövs 
för att unionen ska kunna uppfylla sina 
internationella utvecklingsåtaganden.

Or. de

Ändringsförslag 837
Reimer Böge för PPE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 82

Förslag till resolution Ändringsförslag

82. Europaparlamentet erinrar om att 
tidsfristen fram till 2015 för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen och det 
kollektiva målet för offentligt 
utvecklingsbistånd på 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) hamnar 
inom nästa fleråriga budgetram. 

82. Europaparlamentet erinrar om att 
tidsfristen fram till 2015 för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen och det 
kollektiva målet för offentligt 
utvecklingsbistånd på 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) hamnar 
inom nästa fleråriga budgetram. 
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Parlamentet betonar därför att en lämplig 
övergripande nivå av utvecklingsbistånd 
och finansiering behövs för att unionen ska 
kunna uppfylla sina internationella 
utvecklingsåtaganden.

Parlamentet betonar därför att en lämplig 
övergripande nivå av utvecklingsbistånd 
och finansiering behövs för att unionen ska 
kunna uppfylla sina internationella 
utvecklingsåtaganden. Parlamentet 
betonar behovet av att finna den rätta 
balansen mellan direkt budgetstöd, å ena 
sidan, och finansiering av hållbara 
projekt, å andra sidan.

Or. en

Ändringsförslag 838
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 82

Förslag till resolution Ändringsförslag

82. Europaparlamentet erinrar om att 
tidsfristen fram till 2015 för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen och det 
kollektiva målet för offentligt 
utvecklingsbistånd på 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) hamnar 
inom nästa fleråriga budgetram. 
Parlamentet betonar därför att en lämplig 
övergripande nivå av utvecklingsbistånd 
och finansiering behövs för att unionen ska 
kunna uppfylla sina internationella 
utvecklingsåtaganden.

82. Europaparlamentet erinrar om att 
tidsfristen fram till 2015 för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen och det 
kollektiva målet för offentligt 
utvecklingsbistånd på 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) hamnar 
inom nästa fleråriga budgetram. 
Parlamentet betonar därför att en lämplig 
övergripande nivå av utvecklingsbistånd 
och finansiering behövs för att unionen ska 
kunna uppfylla sina internationella 
utvecklingsåtaganden, inklusive de 
finansiella åtagandena enligt 
Köpenhamnsöverenskommelsen.

Or. en

Ändringsförslag 839
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Förslag till resolution
Punkt 82
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Förslag till resolution Ändringsförslag

82. Europaparlamentet erinrar om att 
tidsfristen fram till 2015 för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen och det 
kollektiva målet för offentligt 
utvecklingsbistånd på 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) hamnar 
inom nästa fleråriga budgetram. 
Parlamentet betonar därför att en lämplig 
övergripande nivå av utvecklingsbistånd 
och finansiering behövs för att unionen ska 
kunna uppfylla sina internationella 
utvecklingsåtaganden.

82. Europaparlamentet erinrar om att 
tidsfristen fram till 2015 för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen och det
kollektiva målet för offentligt 
utvecklingsbistånd på 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) hamnar 
inom nästa fleråriga budgetram. 
Parlamentet betonar därför att en lämplig 
övergripande nivå av utvecklingsbistånd 
och finansiering behövs för att unionen och 
dess medlemsstater ska kunna uppfylla 
sina internationella utvecklingsåtaganden.

Or. en

Ändringsförslag 840
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Förslag till resolution
Punkt 82

Förslag till resolution Ändringsförslag

82. Europaparlamentet erinrar om att 
tidsfristen fram till 2015 för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen och det 
kollektiva målet för offentligt 
utvecklingsbistånd på 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) hamnar 
inom nästa fleråriga budgetram. 
Parlamentet betonar därför att en lämplig 
övergripande nivå av utvecklingsbistånd 
och finansiering behövs för att unionen ska 
kunna uppfylla sina internationella 
utvecklingsåtaganden.

82. Europaparlamentet erinrar om att 
tidsfristen fram till 2015 för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen och det 
kollektiva målet för offentligt 
utvecklingsbistånd på 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) hamnar 
inom nästa fleråriga budgetram. 
Parlamentet betonar därför att en lämplig 
övergripande nivå av utvecklingsbistånd 
och finansiering behövs för att unionen ska 
kunna uppfylla sina internationella 
utvecklingsåtaganden. Samtidigt är ökad 
jämlikhet på hälsoområdet av avgörande 
betydelse när det gäller att förbättra 
hälsan hos missgynnade grupper som är 
svåra att nå.

Or. en
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Ändringsförslag 841
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Förslag till resolution
Punkt 82a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

82a. Europaparlamentet uttrycker 
förvåning över att EU inte systematiskt 
har utvärderat sitt ekonomiska och 
politiska bistånd till utvecklingsländerna, 
genom att bl.a. jämföra resultaten i dessa 
länder med tillväxtländernas.

Or. fr

Ändringsförslag 842
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 82a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

82a. Europaparlamentet anser att det är 
viktigt att EU:s utvecklingsbistånd 
främjar en hållbar utveckling i 
mottagarländerna. Utvärderingar måste 
göras och kriterier fastställas i enlighet 
med detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 843
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 82b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

82b. Europaparlamentet anser att 
Europeiska kommissionen/Europeiska 
utrikestjänsten bör inleda en process för 
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att förbättra såväl effektiviteten i 
EU:s utvecklingsbistånd som synergierna 
mellan EU:s utvecklingsbistånd och det 
nationella utvecklingsbiståndet. 
Parlamentet anser att Europeiska 
utrikestjänsten kommer att öka 
effektiviteten och synligheten i 
EU:s insatser för bekämpning av 
fattigdom och göra det lättare för 
mottagarländerna att utnyttja medlen.

Or. en

Ändringsförslag 844
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 82c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

82c. Europaparlamentet betonar att bl.a. 
följande bör ingå i den fleråriga 
budgetramen: uppfyllandet av 
millennieutvecklingsmålen, 
klimatförändringen, stopp för 
försämringen av den biologiska 
mångfalden och överkonsumtionen av 
resurser. Det är särskilt viktigt att nästa 
fleråriga budgetram stöder konsekvensen 
i politiken så att EU:s politik och utgifter i 
samband med jordbruk, fiske, handel och 
energi inte står i direkt motsättning till 
utvecklingspolitiska mål.

Or. en

Ändringsförslag 845
Bas Eickhout

Förslag till resolution
Punkt 82a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

82a. Europaparlamentet påminner om 
åtagandena i Cancúnavtalet om att ta itu 
med utvecklingsländernas behov i 
kampen mot klimatförändringen. Dessa 
åtaganden kommer att läggas till 
åtagandena till följd av 
millennieutvecklingsmålen.

Or. en

Ändringsförslag 846
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Förslag till resolution
Punkt 82a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

82a. Europaparlamentet kräver därför en 
reell höjning av det offentliga 
utvecklingsbiståndet i enlighet med 
etapplanen för att nå målet på 
0,7 procent, och betonar att dessa medel 
inte får användas för andra 
utrikespolitiska intressen inom EU som 
inte uppfyller de utvecklingspolitiska 
målen. Parlamentet betonar att medel för 
att bekämpa klimatförändringarna i 
partnerländerna bör tillhandahållas 
utöver åtagandena om offentligt 
utvecklingsbistånd och inte får leda till en 
reell minskning av utvecklingsstödet, i 
synnerhet inte vad gäller bekämpningen 
av fattigdom och svält.

Or. de

Ändringsförslag 847
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute
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Förslag till resolution
Punkt 82b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

82b. Europaparlamentet påminner om att 
bekämpningen av fattigdom och svält över 
hela världen är ett överordnat mål samt 
att innovativa, kompletterande 
finansieringsinstrument, t.ex. en skatt på 
finansiella transaktioner, behövs för en 
övertygande insats för dessa mål och 
genomförandet av dem. Parlamentet är 
övertygat om att det offentliga 
utvecklingsbiståndet bör riktas mot att 
bevara och förbättra globala kollektiva
nyttigheter som är viktiga för de flesta 
människor och som bara kan uppnås 
genom kollektiv, multilateral handel och 
knappast kan garanteras genom enskilda 
länder och aktörer.

Or. de

Ändringsförslag 848
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 82d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

82d. Europaparlamentet konstaterar att 
EU i Köpenhamnsöverenskommelsen åtog 
sig att tillhandahålla nya och ytterligare 
resurser för åtgärder för begränsning och 
anpassning i utvecklingsländerna. 
Europeiska unionen, närmare bestämt 
medlemsstaterna och kommissionen, 
kommer att bidra med totalt 
7,2 miljarder euro som en 
snabbstartsfinansiering under perioden 
2010–2012. Parlamentet understryker att 
de resurser som tillhandahålls faktiskt är 
nya och ytterligare resurser i den 
bemärkelsen att de går utöver befintliga 
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åtaganden om utvecklingsbistånd (och
FN-överenskommelsen att 0,7 procent av 
industriländernas BNP bör anslås som 
utvecklingsbistånd). Mot bakgrund av 
detta föreslår parlamentet att en separat 
budgetpost inrättas för dessa resurser. 
Parlamentet betonar vidare att det även 
vid framtida åtaganden om bistånd som 
syftar till att hjälpa utvecklingsländerna 
att bekämpa klimatförändringen eller att 
anpassa sig till dess effekter måste röra 
sig om extraresurser, med en adekvat 
samordning mellan de två 
politikområdena.

Or. en

Ändringsförslag 849
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson, för 
ALDE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 82a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

82a. Europaparlamentet konstaterar att 
större delen av den framtida ökningen i de 
globala koldioxidutsläppen beräknas 
orsakas av utvecklingsländerna. 
Parlamentet betonar att det bör vara en 
central prioritering i 
EU:s utvecklingsbistånd att verka för att 
alla har tillgång till ren energi.

Or. en

Ändringsförslag 850
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 82e (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

82e. Europaparlamentet begär en 
väsentlig höjning av taket i rubrik 4, 
särskilt för finansieringsinstrumentet för 
utvecklingssamarbete, eftersom mycket 
mer måste göras trots att vissa framsteg 
gjorts under de senaste sju åren när det 
gäller att minska fattigdomen. 
Parlamentet framhåller också att vissa 
resurser inom finansieringsinstrumentet 
för utvecklingssamarbete har omfördelats 
till nya insatser utanför det offentliga 
utvecklingsbiståndets ramar.

Or. en

Ändringsförslag 851
Cornelis de Jong

Förslag till resolution
Punkt 83

Förslag till resolution Ändringsförslag

83. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att 
Europeiska utvecklingsfonden (EUF) ska 
ingå i EU:s budget, men insisterar på att 
införandet av fonden i EU-budgeten inte 
får leda till en generell minskning av 
anslagen till utveckling och att 
förutsägbarhet måste garanteras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 852
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 83
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Förslag till resolution Ändringsförslag

83. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att 
Europeiska utvecklingsfonden (EUF) ska 
ingå i EU:s budget, men insisterar på att 
införandet av fonden i EU-budgeten inte 
får leda till en generell minskning av 
anslagen till utveckling och att 
förutsägbarhet måste garanteras.

83. Europaparlamentet ifrågasätter 
behovet av att införa Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF) i EU:s budget.

Or. en

Ändringsförslag 853
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias för 
ALDE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 83

Förslag till resolution Ändringsförslag

83. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att 
Europeiska utvecklingsfonden (EUF) ska 
ingå i EU:s budget, men insisterar på att 
införandet av fonden i EU-budgeten inte
får leda till en generell minskning av 
anslagen till utveckling och att 
förutsägbarhet måste garanteras.

83. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att 
Europeiska utvecklingsfonden (EUF) ska 
ingå i EU:s budget, men insisterar på att 
införandet av fonden i EU-budgeten måste
leda till en generell ökning av EU:s budget 
med det belopp som ursprungligen 
avsattes för finansieringen av EUF.

Or. en

Ändringsförslag 854
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 83

Förslag till resolution Ändringsförslag

83. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att 

83. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att 
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Europeiska utvecklingsfonden (EUF) ska 
ingå i EU:s budget, men insisterar på att 
införandet av fonden i EU-budgeten inte 
får leda till en generell minskning av 
anslagen till utveckling och att 
förutsägbarhet måste garanteras.

Europeiska utvecklingsfonden (EUF) ska 
ingå i EU:s budget, eftersom detta skulle 
öka enhetligheten och öppenheten, men 
insisterar på att införandet av fonden i 
EU-budgeten inte får leda till en generell 
minskning av anslagen till utveckling och 
att förutsägbarhet måste garanteras.

Or. fi

Ändringsförslag 855
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Förslag till resolution
Punkt 83

Förslag till resolution Ändringsförslag

83. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att 
Europeiska utvecklingsfonden (EUF) ska 
ingå i EU:s budget, men insisterar på att 
införandet av fonden i EU-budgeten inte 
får leda till en generell minskning av 
anslagen till utveckling och att 
förutsägbarhet måste garanteras.

83. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att 
Europeiska utvecklingsfonden (EUF) ska 
ingå i EU:s budget, men insisterar på att 
införandet av fonden i EU-budgeten inte 
får leda till en generell minskning av de 
hittillsvarande anslagen till utveckling, 
som inte finansierats av EUF och att 
förutsägbarhet måste garanteras.

Or. de

Ändringsförslag 856
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 83

Förslag till resolution Ändringsförslag

83. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att 
Europeiska utvecklingsfonden (EUF) ska 
ingå i EU:s budget, men insisterar på att 
införandet av fonden i EU-budgeten inte 
får leda till en generell minskning av 

83. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF) ska ingå i 
EU:s budget, men insisterar på att 
införandet av fonden i EU-budgeten inte 
får leda till en generell minskning av 
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anslagen till utveckling och att 
förutsägbarhet måste garanteras.

anslagen till utveckling och att 
förutsägbarhet och samråd med 
mottagarländerna måste garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 857
Richard Ashworth

Förslag till resolution
Punkt 83a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

83a. Europaparlamentet betonar att 
Europeiska utvecklingsfonden bör 
fokusera på ökad konsekvens i politiken, 
främjande av bästa metoder och större 
givarsamordning med medlemsstaternas 
utvecklingsprogram och hela 
världssamfundet i syfte att säkerställa ett 
verkligt mervärde.

Or. en

Ändringsförslag 858
Richard Ashworth

Förslag till resolution
Punkt 83b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

83b. Europaparlamentet konstaterar att 
framtida förslag om ökningar i 
Europeiska utvecklingsfondens budget 
inte bör godkännas per automatik och att 
de bör bli föremål för en oberoende, 
ekonomiskt orienterad konsekvensanalys.

Or. en



AM\864090SV.doc 127/127 PE462.731v02-00

SV

Ändringsförslag 859
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Förslag till resolution
Punkt 83a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

83a. Europaparlamentet påminner om att 
Parisdeklarationen måste genomföras 
med hänsyn till effektiviteten i 
utvecklingsfinansieringen och förväntar 
sig en omfattande transparens i samband 
med betalningar på det 
utvecklingspolitiska området. Parlamentet 
föreslår att dessa betalningar 
offentliggörs och att det införs ett 
oberoende kontroll- och 
utvärderingssystem inte bara i 
partnerländerna, utan särskilt inom EU.

Or. de

Ändringsförslag 860
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 83a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

83a. Europaparlamentet konstaterar att 
den största andelen av världens fattigaste 
lever i tillväxtekonomier. Parlamentet 
vidhåller emellertid att alternativa system 
för utvecklingssamarbete med dessa 
länder, såsom medfinansiering, bör 
införas gradvis, som incitament för 
regeringarna i fråga att i högre grad 
engagera sig i kampen mot fattigdomen i 
det egna landet.

Or. en


