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Ændringsforslag 1
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt -1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

-1. der henviser til, at EU's 
samhørighedspolitik fortsat udgør en 
afgørende del af den europæiske 
integrationsproces og spiller en aktiv rolle 
med hensyn til at mindske uligheder og 
udviklingsefterslæb;

Or. es

Ændringsforslag 2
Bart Staes

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at EU's regionalpolitik over for 
den europæiske offentlighed i mange år har 
ført bevis for sin enestående europæiske 
merværdi til ved effektivt at fremme den 
økonomiske og sociale sammenhørighed i 
EU, mens den samtidig har bidraget til 
opnåelsen af vækst- og 
beskæftigelsesmålene i Lissabonstrategien; 
modsætter sig derfor ethvert forsøg på at 
renationalisere denne fællesskabspolitik; 
bekræfter sin mangeårige holdning om, at 
samhørighedspolitikken skal omfatte til 
hele EU-området, og at størstedelen af 
bevillingerne bør målrettes mod de mindre 
udviklede regioners behov;

1. mener, at EU's regionalpolitik over for 
den europæiske offentlighed i mange år har 
ført bevis for sin enestående europæiske 
merværdi til ved effektivt at fremme den 
økonomiske og sociale sammenhørighed i 
EU, mens den samtidig har bidraget til 
opnåelsen af vækst- og 
beskæftigelsesmålene i Lissabonstrategien; 
modsætter sig derfor ethvert forsøg på at 
renationalisere denne fællesskabspolitik; 
bekræfter sin mangeårige holdning om, at 
samhørighedspolitikken skal omfatte til 
hele EU-området, og at størstedelen af 
bevillingerne bør målrettes mod de mindre 
udviklede regioners behov; opfordrer 
Kommissionen til at evaluere, i hvilket 
omfang strukturfondsprogrammerne kan 
bidrage til opnåelsen af specifikke 
målsætninger i fællesskabslovgivningen, 
som dem, der er fastlagt i Fællesskabets 
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lovgivning om klimaændringer og energi 
og i handlingsplanen for biodiversitet;

Or. en

Ændringsforslag 3
Jean Marie Beaupuy

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at EU's regionalpolitik over for 
den europæiske offentlighed i mange år har 
ført bevis for sin enestående europæiske 
merværdi til ved effektivt at fremme den 
økonomiske og sociale sammenhørighed i 
EU, mens den samtidig har bidraget til 
opnåelsen af vækst- og 
beskæftigelsesmålene i Lissabonstrategien; 
modsætter sig derfor ethvert forsøg på at 
renationalisere denne fællesskabspolitik; 
bekræfter sin mangeårige holdning om, at 
samhørighedspolitikken skal omfatte til 
hele EU-området, og at størstedelen af 
bevillingerne bør målrettes mod de mindre 
udviklede regioners behov;

1. mener, at EU's regionalpolitik over for 
den europæiske offentlighed i mange år har 
ført bevis for sin enestående europæiske 
merværdi til ved effektivt at fremme den 
økonomiske og sociale sammenhørighed i 
EU, mens den samtidig har bidraget til 
opnåelsen af vækst- og 
beskæftigelsesmålene i Lissabonstrategien
og Göteborgmålene om bæredygtig 
udvikling; modsætter sig derfor ethvert 
forsøg på at renationalisere denne
fællesskabspolitik; bekræfter sin 
mangeårige holdning om, at 
samhørighedspolitikken skal omfatte til 
hele EU-området, og at størstedelen af 
bevillingerne bør målrettes mod de mindre 
udviklede regioners behov;

Or. fr

Ændringsforslag 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at EU's regionalpolitik over for 
den europæiske offentlighed i mange år har 
ført bevis for sin enestående europæiske 

1. mener, at EU's regionalpolitik over for 
den europæiske offentlighed i mange år har 
ført bevis for sin enestående europæiske 
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merværdi til ved effektivt at fremme den 
økonomiske og sociale sammenhørighed i 
EU, mens den samtidig har bidraget til 
opnåelsen af vækst- og 
beskæftigelsesmålene i Lissabonstrategien; 
modsætter sig derfor ethvert forsøg på at 
renationalisere denne fællesskabspolitik; 
bekræfter sin mangeårige holdning om, at 
samhørighedspolitikken skal omfatte til 
hele EU-området, og at størstedelen af 
bevillingerne bør målrettes mod de mindre 
udviklede regioners behov;

merværdi til ved effektivt at fremme den 
økonomiske og sociale sammenhørighed i 
EU, mens den samtidig har bidraget til 
opnåelsen af vækst- og 
beskæftigelsesmålene i Lissabonstrategien; 
modsætter sig derfor ethvert forsøg på at 
renationalisere denne fællesskabspolitik; 
bekræfter sin mangeårige holdning om, at 
samhørighedspolitikken skal omfatte til 
hele EU-området, og at størstedelen af 
bevillingerne bør målrettes mod de 
fattigste regioners behov;

Or. pl

Ændringsforslag 5
Jean Marie Beaupuy

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. mener, at samhørighedspolitikken 
fortsat skal styrkes, og at der bør lægges 
større vægt på den merværdi, der derved 
skabes; opfordrer derfor til, at der 
afsættes tilstrækkelige finansielle midler 
til samhørighedspolitikken på 
fællesskabsplan;

Or. fr

Ændringsforslag 6
Pedro Guerreiro

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. der henviser til, at den absolutte 
ulighed fortsat er høj, på trods af de 
konvergensfremskridt, der er gjort i EU, 
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og der er fortsat store forskelle mellem 
medlemsstaternes velstandsniveauer, i 
visse tilfælde forskelle, der har varet ved i 
adskillige år;

Or. pt

Ændringsforslag 7
Pedro Guerreiro

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. understreger, at strukturpolitikkens 
primære og væsentligste mål bør være at 
mindske forskellene mellem regionernes 
udviklingstrin, fremme den reelle 
konvergens og stimulere vækst og 
beskæftigelse, og at strukturpolitikken i 
forbindelse med de ugunstigt stillede 
lande og regioner i EU bør være et 
redskab til omfordeling af og 
kompensation for de øgede udgifter til det 
indre marked, Den Økonomiske og 
Monetære Union og liberaliseringen af 
den internationale handel;

Or. pt

Ændringsforslag 8
Pedro Guerreiro

Udkast til udtalelse
Punkt 1 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1c. er bekymret over, at fællesskabsstøtten 
i nogle regioner ikke har været 
tilstrækkelig til at opveje de negative 
virkninger af det indre marked, Den 
Økonomiske og Monetære Union og 
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liberaliseringen af den internationale 
handel; opfordrer derfor Kommissionen 
til at foretage en grundig analyse af 
konsekvenserne af stabilitets- og 
vækstpagten, indførelsen af euroen og 
liberaliseringen af det indre marked og de 
internationale markeder for 
samhørighedspolitik og konvergens i EU;

Or. pt

Ændringsforslag 9
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at det er nødvendigt at garantere 
tilstrækkelige bevillinger i perioden efter 
2013, således at samhørighedspolitikken 
ikke kun fortsætter med på tilfredsstillende 
vis at udføre sine traditionelle opgaver, 
men også sættes i stand til at imødegå en 
række nye globale udfordringer med 
væsentlig territorial betydning, som f.eks. 
klimaændringer og demografiske 
ændringer, energieffektivitet og 
bykoncentration, som beskrives i detaljer i 
Kommissionens fjerde rapport om den 
økonomiske og sociale samhørighed 
(KOM(2007)0273); mener derfor, at 
afsættelsen af 0,35 % af EU's BNP er 
utilstrækkeligt til at finansiere denne 
politik;

2. mener, at det er nødvendigt at garantere 
tilstrækkelige bevillinger i perioden efter 
2013, således at samhørighedspolitikken 
ikke kun fortsætter med på tilfredsstillende 
vis at udføre sine traditionelle opgaver, 
men også sættes i stand til at imødegå en 
række nye globale udfordringer med 
væsentlig territorial betydning, som f.eks. 
klimaændringer og demografiske 
ændringer, affolkning, tilpasning til 
globalisering, rehabilitering af 
landdistrikter, energieffektivitet og 
bykoncentration, som beskrives i detaljer i 
Kommissionens fjerde rapport om den 
økonomiske og sociale samhørighed 
(KOM(2007)0273); mener derfor, at 
afsættelsen af 0,35 % af EU's BNP er 
utilstrækkeligt til at finansiere denne 
politik;

Or. es
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Ændringsforslag 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at det er nødvendigt at garantere 
tilstrækkelige bevillinger i perioden efter 
2013, således at samhørighedspolitikken 
ikke kun fortsætter med på tilfredsstillende 
vis at udføre sine traditionelle opgaver, 
men også sættes i stand til at imødegå en 
række nye globale udfordringer med 
væsentlig territorial betydning, som f.eks. 
klimaændringer og demografiske 
ændringer, energieffektivitet og 
bykoncentration, som beskrives i detaljer i 
Kommissionens fjerde rapport om den 
økonomiske og sociale samhørighed 
(KOM(2007)0273); mener derfor, at 
afsættelsen af 0,35 % af EU's BNP er 
utilstrækkeligt til at finansiere denne 
politik;

2. mener, at det er nødvendigt at garantere 
tilstrækkelige bevillinger under den nye
flerårige finansielle ramme i perioden 
efter 2013, således at 
samhørighedspolitikken ikke kun fortsætter 
med på tilfredsstillende vis at udføre sine 
traditionelle opgaver, men også sættes i 
stand til at imødegå en række nye globale 
udfordringer med væsentlig territorial 
betydning, som f.eks. klimaændringer og 
demografiske ændringer, energieffektivitet 
og bykoncentration, som beskrives i 
detaljer i Kommissionens fjerde rapport om 
den økonomiske og sociale samhørighed 
(KOM(2007)0273); mener derfor, at 
afsættelsen af højst 0,35 % af EU's BNP 
langt fra er tilstrækkeligt til at finansiere 
denne politik;

Or. pl

Ændringsforslag 11
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at det er nødvendigt at garantere 
tilstrækkelige bevillinger i perioden efter 
2013, således at samhørighedspolitikken 
ikke kun fortsætter med på tilfredsstillende 
vis at udføre sine traditionelle opgaver, 
men også sættes i stand til at imødegå en 
række nye globale udfordringer med 
væsentlig territorial betydning, som f.eks. 
klimaændringer og demografiske 

2. mener, at det er nødvendigt at garantere 
tilstrækkelige bevillinger i perioden efter 
2013, således at samhørighedspolitikken 
ikke kun fortsætter med på tilfredsstillende 
vis at udføre sine traditionelle opgaver, 
men også sættes i stand til at imødegå en
række nye globale udfordringer med 
væsentlig territorial betydning, som f.eks. 
klimaændringer og demografiske 
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ændringer, energieffektivitet og 
bykoncentration, som beskrives i detaljer i 
Kommissionens fjerde rapport om den 
økonomiske og sociale samhørighed 
(KOM(2007)0273); mener derfor, at 
afsættelsen af 0,35 % af EU's BNP er 
utilstrækkeligt til at finansiere denne 
politik;

ændringer, energieffektivitet og 
bykoncentration, som beskrives i detaljer i 
Kommissionens fjerde rapport om den 
økonomiske og sociale samhørighed 
(KOM(2007)0273);

Or. cs

Ændringsforslag 12
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger betydningen af at bevare 
en overgangsfinansieringsmekanisme til 
optrapnings- og nedtrapningsregioner og 
til medlemsstater, der udgår af 
Samhørighedsfonden, for at konsolidere 
det konvergensniveau, de har opnået;

Or. es

Ændringsforslag 13
Pedro Guerreiro

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at Fællesskabets eksisterende 
økonomiske ressourcer til 
samhørighedspolitikken ikke er 
tilstrækkelige til at kunne opfylde 
behovene i forbindelse med reel 
konvergens, regionale uligheder, høj 
arbejdsløshed, indkomstmæssige 
uligheder og fattigdom i EU; gentager 
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derfor nødvendigheden af at øge 
fællesskabsbudgettet med det centrale og 
primære mål at fremme økonomisk og 
social samhørighed i EU;

Or. pt

Ændringsforslag 14
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. understreger behovet for tilstrækkelig 
støtte til økonomiske, sociale og 
territoriale politikker med henblik på at 
mindske de vedvarende regionale 
forskelle med hensyn til tilgængelighed og 
kommunikation mellem centre og periferi, 
der skyldes geografiske og strukturelle 
handicap, utilstrækkelige investeringer i 
transportinfrastrukturer, manglende 
diversificering af mulige 
transportforbindelser, utilstrækkelige 
offentlige tjenesteydelser på uddannelses-
og sundhedsområdet osv.; påpeger især de 
væsentlige hindringer med hensyn til 
tilgængeligheden i bjerg- og øregioner, 
regioner i den yderste periferi, 
afsidesliggende grænsebyer, 
tyndtbefolkede områder og områder, der 
affolkes;

Or. es

Ændringsforslag 15
Pedro Guerreiro

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. mener, at en solid og velfinansieret 
europæisk regionalpolitik er en væsentlig 
forudsætning for tilpasningen af de 
kommende udvidelsesrunder og for 
opnåelsen af social, økonomisk og 
territorial samhørighed i et udvidet EU;

Or. pt

Ændringsforslag 16
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 2 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2c. understreger behovet for tilstrækkelige 
ressourcer for at mindske den betydelige 
teknologiske kløft mellem de mere 
udviklede og de mindre gunstigt stillede 
regioner;

Or. es

Ændringsforslag 17
Pedro Guerreiro

Udkast til udtalelse
Punkt 2 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2c. mener, at de eksisterende 
fællesskabsmidler til 
samhørighedspolitikken ikke er 
tilstrækkelige til at kunne opfylde kravene 
i forbindelse med reel konvergens, 
regionale uligheder, høj arbejdsløshed, 
indkomstmæssige uligheder og fattigdom i 
EU; mener derfor, at det er vigtigt at øge 
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Fællesskabets udgifter med mindst 1,24 % 
af EU's BNI og samtidigt undersøge alle 
de muligheder, der findes i henhold til 
den interinstitutionelle aftale mellem 
Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
vedrørende budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning1, og sikre den 
fulde gennemførelse heraf, idet det 
overordnede mål er at fremme den 
økonomiske og sociale samhørighed;

Or. pt

Ændringsforslag 18
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 2 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2d. gentager behovet for at opretholde en 
europæisk samhørighedspolitik, der 
understøttes af tilstrækkelige 
budgetmidler, med henblik på at styrke de 
konvergensfremskridt, der er gjort i hele 
EU, og minder om, at konvergensen 
mellem medlemsstaterne imidlertid 
dækker over stigende uligheder mellem 
regionerne; bemærker endvidere, at disse 
forskelle mellem regioner og inden for de 
enkelte regioner kan ses på forskellige 
områder, såsom beskæftigelse, 
produktivitet, indkomst, 
uddannelsesniveau, innovationsevne osv.; 
understreger den rolle, som et territorialt 
samarbejde kan have for håndteringen af 
disse problemer, og opfordrer derfor til en 
tilstrækkelig budgetbevilling, så dette mål 
kan opnås;

Or. es

                                               
1 EFT C 331 af 7.12.1993, s. 1.
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Ændringsforslag 19
Jean Marie Beaupuy

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger behovet for at forenkle 
procedurerne for gennemførelse af 
strukturfondene, navnlig forvaltnings- og 
kontrolsystemer; bemærker, at systemets 
kompleksitet til en vis grad er ansvarlig for 
medlemsstaternes ringe anvendelse af 
bevillingerne; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til straks at fremlægge
forslag til forenkling af de relevante 
procedurer, der bør gennemføres med det 
samme;

3. understreger behovet for at forenkle 
procedurerne for gennemførelse af 
strukturfondene, navnlig forvaltnings- og 
kontrolsystemer, samtidig med at der 
skrides ind over for svig og 
uregelmæssigheder; bemærker, at 
systemets kompleksitet til en vis grad er 
ansvarlig for medlemsstaternes ringe 
anvendelse af bevillingerne; bifalder 
Kommissionens seneste forslag om en 
tidlig gennemgang af Unionens 
samhørighedspolitik, der omfatter forslag 
til forenkling af de relevante procedurer, 
der bør gennemføres med det samme;

Or. fr

Ændringsforslag 20
Bart Staes

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger behovet for at forenkle 
procedurerne for gennemførelse af 
strukturfondene, navnlig forvaltnings- og 
kontrolsystemer; bemærker, at systemets 
kompleksitet til en vis grad er ansvarlig for 
medlemsstaternes ringe anvendelse af 
bevillingerne; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til straks at fremlægge 
forslag til forenkling af de relevante 
procedurer, der bør gennemføres med det 
samme;

3. understreger behovet for at forenkle 
procedurerne for gennemførelse af 
strukturfondene, navnlig forvaltnings- og 
kontrolsystemer, og på samme tid sikre 
tilstrækkelige finanskontrolmekanismer 
og gennemførelsen af handlingsplanen til 
styrkelse af tilsynsfunktionen ved delt 
forvaltning af strukturforanstaltninger; 
bemærker, at systemets kompleksitet til en 
vis grad er ansvarlig for medlemsstaternes 
ringe anvendelse af bevillingerne; 
opfordrer kraftigt Kommissionen til straks 
at fremlægge forslag til forenkling af de 
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relevante procedurer, der bør gennemføres 
med det samme;

Or. en

Ændringsforslag 21
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger behovet for at forenkle 
procedurerne for gennemførelse af
strukturfondene, navnlig forvaltnings- og 
kontrolsystemer; bemærker, at systemets 
kompleksitet til en vis grad er ansvarlig for 
medlemsstaternes ringe anvendelse af 
bevillingerne; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til straks at fremlægge 
forslag til forenkling af de relevante 
procedurer, der bør gennemføres med det 
samme;

3. understreger behovet for at forenkle 
procedurerne for gennemførelse af 
strukturfondene, navnlig forvaltnings- og 
kontrolsystemer; bemærker, at systemets 
kompleksitet til en vis grad er ansvarlig for 
medlemsstaternes ringe anvendelse af 
bevillingerne; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til straks at fremlægge 
forslag til forenkling af de relevante 
procedurer, der bør gennemføres med det 
samme, og også til sikring af en klar 
ansvars- og kompetencefordeling mellem 
EU, medlemsstaterne og de regionale og 
lokale myndigheder;

Or. es

Ændringsforslag 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger behovet for at forenkle 
procedurerne for gennemførelse af 
strukturfondene, navnlig forvaltnings- og 
kontrolsystemer; bemærker, at systemets 
kompleksitet til en vis grad er ansvarlig for 
medlemsstaternes ringe anvendelse af 

3. understreger behovet for at forenkle 
procedurerne for gennemførelse af 
strukturfondene, navnlig forvaltnings- og 
kontrolsystemer, herunder på nationalt og 
regionalt niveau; bemærker, at systemets 
kompleksitet til en vis grad er ansvarlig for 
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bevillingerne; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til straks at fremlægge 
forslag til forenkling af de relevante 
procedurer, der bør gennemføres med det 
samme;

medlemsstaternes ringe anvendelse af 
bevillingerne; opfordrer kraftigt 
Kommissionen til straks at fremlægge 
forslag til forenkling af de relevante 
procedurer, der bør gennemføres med det 
samme;

Or. pl

Ændringsforslag 23
Bart Staes

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at Kommissionen for første 
gang har deltaget i en systematisk 
evaluering af effektiviteten af de 
operationelle programmer for 2000-2006; 
afventer med spænding resultaterne af 
denne evaluering, der er et seriøst forsøg 
på at måle effektiviteten af de 
samhørighedspolitiske foranstaltninger; 
bemærker dog, at det er ekstremt 
vanskeligt fuldt ud at værdsætte de 
positive effekter, samhørighedspolitikken i 
realiteten har haft, da de ikke kan måles 
rent økonomisk;

4. bemærker, at Kommissionen for første 
gang har deltaget i en systematisk 
evaluering af effektiviteten af de 
operationelle programmer for 2000-2006; 
afventer med spænding resultaterne af 
denne evaluering, der er et seriøst forsøg 
på at måle effektiviteten af de 
samhørighedspolitiske foranstaltninger; 
opfordrer Kommissionen til at gøre EU-
støtte fra den finansielle ramme for 2007-
2013 betinget af opnåelsen af specifikke 
målsætninger i fællesskabslovgivningen, 
som dem, der er fastlagt i Fællesskabets 
lovgivning om klimaændringer og energi 
og i handlingsplanen for biodiversitet, og 
sikre, at EU-støtten suspenderes i tilfælde 
af tilsidesættelse af Fællesskabets 
miljølovgivning;

Or. en

Ændringsforslag 24
Jan Olbrycht

Udkast til udtalelse
Punkt 4
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at Kommissionen for første 
gang har deltaget i en systematisk 
evaluering af effektiviteten af de 
operationelle programmer for 2000-2006; 
afventer med spænding resultaterne af 
denne evaluering, der er et seriøst forsøg 
på at måle effektiviteten af de 
samhørighedspolitiske foranstaltninger; 
bemærker dog, at det er ekstremt 
vanskeligt fuldt ud at værdsætte de positive 
effekter, samhørighedspolitikken i 
realiteten har haft, da de ikke kan måles 
rent økonomisk;

4. bemærker, at Kommissionen for første 
gang har deltaget i en systematisk 
evaluering af effektiviteten af de 
operationelle programmer for 2000-2006; 
afventer med spænding resultaterne af 
denne evaluering, der er et seriøst forsøg 
på at måle effektiviteten af de 
samhørighedspolitiske foranstaltninger; 
bemærker dog, at det er ekstremt 
vanskeligt på nuværende tidspunkt fuldt 
ud at værdsætte de positive effekter, 
samhørighedspolitikken i realiteten har 
haft, da den samlede indvirkning af de
indførte foranstaltninger først kan 
mærkes senere og ikke kan måles rent 
økonomisk;

Or. pl

Ændringsforslag 25
Pedro Guerreiro

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4-A. mener, at samhørighedspolitikken og
de dermed forbundne økonomiske 
ressourcer skal rettes mod styrkelsen af 
den økonomiske, sociale og territoriale 
udvikling, og den skal derfor ikke 
underordnes Lissabonstrategiens kriterier 
om konkurrence og deregulering; mener, 
at konkurrenceevne ikke må erstatte 
konvergens som et mål i de medlemsstater 
og regioner, hvor den sociale og 
økonomiske udvikling stadig halter 
bagefter;

Or. pt
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Ændringsforslag 26
Pedro Guerreiro

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. understreger, at 
samhørighedspolitikken ikke bør opfattes 
som et simpelt redskab til opnåelse af 
andre sektorpolitikkers målsætninger, da 
det er en selvstændig fællesskabspolitik, 
der skaber en betydelig merværdi;

Or. pt

Ændringsforslag 27
Emmanouil Angelakas og Lambert van Nistelrooij

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. erkender, at den nuværende finanskrise 
har ændret den økonomiske og finansielle 
situation væsentligt i mange 
medlemsstater; bemærker, at de nationale 
investeringsprioriteter kan ændre sig på 
grund af denne krise, og at det derfor er 
nødvendigt at tilpasse flere operationelle 
programmer; understreger, at 
medlemsstaterne også kan stå over for 
likviditetsproblemer, der forhindrer dem i 
at sikre betalingen af de nationale bidrag i 
forbindelse med gennemførelsen af de 
strukturelle foranstaltninger og 
programmer; opfordrer på det kraftigste 
Kommissionen til at samarbejde tæt med 
medlemsstaterne om en fælles indsats for 
igen at sætte skub i den europæiske 
økonomi; opfordrer ligeledes 
Kommissionen til, om nødvendigt, at 
foreslå ændringer af de eksisterende 
lovgivningsmæssige rammer for 

5. erkender, at den nuværende finanskrise 
har ændret den økonomiske og finansielle 
situation væsentligt i mange 
medlemsstater; bemærker, at de nationale 
investeringsprioriteter kan ændre sig på 
grund af denne krise, og at det derfor er 
nødvendigt at tilpasse flere operationelle 
programmer; understreger, at 
medlemsstaterne også kan stå over for 
likviditetsproblemer, der forhindrer dem i 
at sikre betalingen af de nationale bidrag i 
forbindelse med gennemførelsen af de 
strukturelle foranstaltninger og 
programmer; opfordrer på det kraftigste 
Kommissionen til at samarbejde tæt med 
medlemsstaterne om en fælles indsats for 
igen at sætte skub i den europæiske 
økonomi; bifalder ligeledes 
Kommissionens forslag om at ændre de 
eksisterende lovgivningsmæssige rammer 
for strukturfondene for 2007-2013 i den 
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strukturfondene for 2007-2013; hensigt at forenkle systemet og 
fremskynde og lette betalingerne til 
medlemsstaterne; opfatter forslagene som 
et vigtigt første skridt hen imod at bistå 
medlemsstaterne i deres bestræbelser på 
at bekæmpe de negative konsekvenser af 
den nuværende økonomiske krise;

Or. en

Ændringsforslag 28
Bart Staes

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. erkender, at den nuværende finanskrise 
har ændret den økonomiske og finansielle 
situation væsentligt i mange 
medlemsstater; bemærker, at de nationale 
investeringsprioriteter kan ændre sig på 
grund af denne krise, og at det derfor er 
nødvendigt at tilpasse flere operationelle 
programmer; understreger, at 
medlemsstaterne også kan stå over for 
likviditetsproblemer, der forhindrer dem i 
at sikre betalingen af de nationale bidrag i 
forbindelse med gennemførelsen af de 
strukturelle foranstaltninger og 
programmer; opfordrer på det kraftigste 
Kommissionen til at samarbejde tæt med 
medlemsstaterne om en fælles indsats for 
igen at sætte skub i den europæiske 
økonomi; opfordrer ligeledes 
Kommissionen til, om nødvendigt, at 
foreslå ændringer af de eksisterende 
lovgivningsmæssige rammer for 
strukturfondene for 2007-2013;

5. erkender, at den nuværende finanskrise 
har ændret den økonomiske og finansielle 
situation væsentligt i mange 
medlemsstater; bemærker, at de nationale 
investeringsprioriteter kan ændre sig på 
grund af denne krise, og at det derfor er 
nødvendigt at tilpasse flere operationelle 
programmer; anbefaler, at disse 
tilpasninger koncentreres om nye 
udfordringer som klimatiske og 
demografiske ændringer, 
energieffektivitet, vedvarende energikilder 
og bæredygtige og rummelige byer; 
understreger, at medlemsstaterne også kan 
stå over for likviditetsproblemer, der 
forhindrer dem i at sikre betalingen af de 
nationale bidrag i forbindelse med 
gennemførelsen af de strukturelle 
foranstaltninger og programmer; opfordrer 
på det kraftigste Kommissionen til at 
samarbejde tæt med medlemsstaterne om 
en fælles indsats for igen at sætte skub i 
den europæiske økonomi; opfordrer 
ligeledes Kommissionen til, om 
nødvendigt, at foreslå ændringer af de 
eksisterende lovgivningsmæssige rammer 
for strukturfondene for 2007-2013;
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Or. en

Ændringsforslag 29
Jan Olbrycht

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. erkender, at den nuværende finanskrise 
har ændret den økonomiske og finansielle 
situation væsentligt i mange 
medlemsstater; bemærker, at de nationale 
investeringsprioriteter kan ændre sig på 
grund af denne krise, og at det derfor er 
nødvendigt at tilpasse flere operationelle 
programmer; understreger, at 
medlemsstaterne også kan stå over for 
likviditetsproblemer, der forhindrer dem i 
at sikre betalingen af de nationale bidrag i 
forbindelse med gennemførelsen af de 
strukturelle foranstaltninger og 
programmer; opfordrer på det kraftigste 
Kommissionen til at samarbejde tæt med 
medlemsstaterne om en fælles indsats for 
igen at sætte skub i den europæiske 
økonomi; opfordrer ligeledes 
Kommissionen til, om nødvendigt, at 
foreslå ændringer af de eksisterende 
lovgivningsmæssige rammer for 
strukturfondene for 2007-2013;

5. erkender, at den nuværende finanskrise 
har ændret den økonomiske og finansielle 
situation væsentligt i mange 
medlemsstater; bemærker, at de nationale 
investeringsprioriteter kan ændre sig på 
grund af denne krise, og at det derfor er 
nødvendigt at tilpasse flere operationelle 
programmer; understreger, at 
medlemsstaterne også kan stå over for 
likviditetsproblemer, der forhindrer dem i 
at sikre betalingen af de nationale bidrag i 
forbindelse med gennemførelsen af de 
strukturelle foranstaltninger og 
programmer; bifalder følgelig 
Kommissionens foreslåede ændringer af 
de eksisterende lovgivningsrammer for 
strukturfondene for 2007-2013 og dens 
vilje til at udsætte fristen for 
regnskabsafslutning for de programmer, 
der blev samfinansieret af 
strukturfondene i 
programmeringsperioden 2000-2006; 
opfordrer på det kraftigste Kommissionen 
til at samarbejde tæt med medlemsstaterne 
om en fælles indsats for igen at sætte skub i 
den europæiske økonomi;

Or. pl

Ændringsforslag 30
Rumiana Jeleva

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at det endelige formål 
med EU-støtte er at forbedre livskvaliteten 
for EU's borgere, og opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at sikre en optimal 
forvaltning af EU-midler; minder på 
denne baggrund om behovet for gode 
styreformer og vigtigheden af at bekæmpe 
svig, korruption og organiseret 
kriminalitet, som er i direkte strid med de 
principper, der ligger til grund for EU-
budgettet; bifalder derfor OLAF's indsats 
i den henseende;

Or. en

Ændringsforslag 31
Jan Olbrycht

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. anbefaler i forbindelse med den 
territoriale samhørighed en væsentlig 
styrkelse af målet om europæisk territorialt 
samarbejde både politisk og finansielt og 
foreslår, at der afsættes ekstra midler til 
den næste programperiode; ser positivt på 
Kommissionens seneste indsats for at 
styrke det territoriale samarbejde ved at 
skabe tværnationale samarbejdsstrukturer 
for lande, der står over for lignende 
problemer; bemærker med stor interesse 
Østersøstrategien, der viser, at lignende 
strategier måske også kan overvejes til 
andre regioner i fremtiden;

6. anbefaler i forbindelse med den 
territoriale samhørighed en væsentlig 
styrkelse af målet om europæisk territorialt 
samarbejde både politisk og finansielt og 
foreslår, at der afsættes ekstra midler til 
den næste programperiode; ser positivt på 
Kommissionens seneste indsats for at 
styrke det territoriale samarbejde ved at 
skabe tværnationale samarbejdsstrukturer 
for lande, der står over for lignende 
problemer; bemærker med stor interesse 
Østersøstrategien, der viser, at lignende 
strategier måske også kan overvejes til 
andre typer af territoriale enheder i 
fremtiden;

Or. pl
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Ændringsforslag 32
Emmanouil Angelakas og Lambert van Nistelrooij

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. opfordrer Kommissionen til at foreslå 
indførelsen af et omfattende system for 
overgangsstøtte for perioden efter 2013 til 
de regioner, der overstiger BNP-tærsklen 
på 75 %; mener, at det er af afgørende 
betydning at behandle disse 
"overgangsregioner" hver for sig, da de 
stadig vil være i en overgangsfase i deres 
udvikling og derfor bør drage fordel af en 
mere præcist defineret status, 
gennemsigtige regler og større sikkerhed 
med hensyn til modtagelsen af 
overgangsstøtte fra strukturfondene i den 
kommende programmeringsperiode;

Or. en

Ændringsforslag 33
Pedro Guerreiro

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6-A. fremhæver, at den territoriale 
dimension ikke må modarbejde eller 
udvande regionalpolitikkens primære 
målsætning, der består i at fremme 
økonomisk og social samhørighed, dvs. at 
mindske forskellene mellem regionernes 
udviklingstrin og øge fremskridtene i de 
dårligst stillede regioner;

Or. pt
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Ændringsforslag 34
Emmanouil Angelakas og Lambert van Nistelrooij

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. bemærker med interesse debatten om 
at planlægge den næste finansielle ramme 
over en periode på fem år i stedet for den 
nuværende syvårsperiode, så den vil falde 
sammen med Kommissionens og 
Parlamentets mandatperioder; er dog klar 
over de store vanskeligheder forbundet 
med gennemførelsen af flerårige 
strukturfondsprogrammer over så korte 
programmeringsperioder; foreslår derfor, 
at samhørighedspolitikken bør planlægges 
over en 10-års-periode med en 
gennemgribende revision af de 
lovgivningsmæssige og operationelle 
rammer efter de første fem år;

Or. en

Ændringsforslag 35
Lambert van Nistelrooij

Udkast til udtalelse
Punkt 6 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6c. understreger de positive virkninger af 
de nye Jessica-, Jaspers- og Jeremie-
initiativer, som finansieres af Den 
Europæiske Investeringsbank og andre 
institutioner, og opfordrer til fortsættelsen 
af disse initiativer under den kommende 
finansielle ramme; 

Or. en
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Ændringsforslag 36
Rumiana Jeleva

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. anbefaler i forbindelse med den 
territoriale samhørighed en væsentlig 
styrkelse af målet om europæisk territorialt 
samarbejde både politisk og finansielt og 
foreslår, at der afsættes ekstra midler til 
den næste programperiode; ser positivt på 
Kommissionens seneste indsats for at 
styrke det territoriale samarbejde ved at 
skabe tværnationale samarbejdsstrukturer 
for lande, der står over for lignende 
problemer; bemærker med stor interesse 
Østersøstrategien, der viser, at lignende 
strategier måske også kan overvejes til 
andre regioner i fremtiden.

6. anbefaler i forbindelse med den 
territoriale samhørighed en væsentlig 
styrkelse af målet om europæisk territorialt 
samarbejde både politisk og finansielt og 
foreslår, at der afsættes ekstra midler til 
den næste programperiode; ser positivt på 
Kommissionens seneste indsats for at
styrke det territoriale samarbejde ved at 
skabe tværnationale samarbejdsstrukturer 
for lande, der står over for lignende 
problemer; bemærker med stor interesse 
Østersøstrategien, der viser, at lignende 
strategier måske også kan overvejes til 
andre regioner i fremtiden, såsom 
Sortehavsområdet.

Or. en

Ændringsforslag 37
Jean Marie Beaupuy

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. minder om, at Parlamentet under 
forhandlingerne om forordningerne om 
strukturfondene for perioden 2007-2013 
under en uformel trilog fremsatte et forslag 
om en omfordeling af ubrugte bevillinger, 
der går tabt på grund af reglerne N+2 / N+3 
i fællesskabets samhørighedsbudget 
(udgiftsområde 1b) til andre operationelle 
programmer med en højere 
udnyttelsesgrad; beklager meget, at dette 
forslag ikke på daværende tidspunkt blev 
overvejet af Rådet; opfordrer 

7. minder om, at Parlamentet under 
forhandlingerne om forordningerne om 
strukturfondene for perioden 2007-2013 
under en uformel trilog fremsatte et forslag 
om en omfordeling af ubrugte bevillinger, 
der går tabt på grund af reglerne N+2 / N+3 
i fællesskabets samhørighedsbudget 
(udgiftsområde 1b) til andre operationelle 
programmer med en højere 
udnyttelsesgrad, og om skabelsen af en 
fællesskabsreserve for kvalitet og 
resultater, der skal være en mekanisme til 
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Kommissionen til i sin kommende 
midtvejsrevision at reagere på Parlamentets 
forslag og komme med specifikke forslag 
til en omfordeling af disse ressourcer.

belønning af fremskridt; beklager meget, 
at disse forslag ikke på daværende 
tidspunkt blev overvejet af Rådet; 
opfordrer Kommissionen til i sin 
kommende midtvejsrevision at reagere på 
Parlamentets forslag og komme med 
specifikke forslag til en omfordeling af 
disse ressourcer.

Or. fr

Ændringsforslag 38
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. minder om, at Parlamentet under 
forhandlingerne om forordningerne om 
strukturfondene for perioden 2007-2013 
under en uformel trilog fremsatte et forslag 
om en omfordeling af ubrugte bevillinger, 
der går tabt på grund af reglerne N+2 / N+3 
i fællesskabets samhørighedsbudget 
(udgiftsområde 1b) til andre operationelle 
programmer med en højere 
udnyttelsesgrad; beklager meget, at dette 
forslag ikke på daværende tidspunkt blev 
overvejet af Rådet; opfordrer 
Kommissionen til i sin kommende 
midtvejsrevision at reagere på 
Parlamentets forslag og komme med 
specifikke forslag til en omfordeling af 
disse ressourcer.

7. minder om, at Parlamentet under 
forhandlingerne om forordningerne om 
strukturfondene for perioden 2007-2013 
under en uformel trilog fremsatte et forslag 
om en omfordeling af ubrugte bevillinger, 
der går tabt på grund af reglerne N+2 / N+3 
i fællesskabets samhørighedsbudget
(udgiftsområde 1b) til andre operationelle 
programmer med en højere 
udnyttelsesgrad; opfordrer Kommissionen 
til at foretage en analyse af, hvilken 
indvirkning dette instrument vil have i 
praksis.

Or. cs

Ændringsforslag 39
Pedro Guerreiro

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. anbefaler, at EU's 
samhørighedspolitik i sine forskellige 
aspekter tilpasses til regionerne i den 
yderste periferi gennem konkrete 
foranstaltninger i henhold til EF-
traktatens artikel 299, stk. 2; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå varige, 
fleksible og behørigt finansierede 
politikker og foranstaltninger, der kan 
tilpasses behovene i de enkelte regioner i 
den yderste periferi og bidrage til 
håndteringen af de naturbetingede 
hindringer for udviklingen, som disse 
regioner lider under;

Or. pt

Ændringsforslag 40
Pedro Guerreiro

Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7b. henleder opmærksomheden på 
situationen i de regioner, der trods det 
forhold, at de er blandt de dårligst stillede 
i EU-15, nu udelukkes fra gruppen af 
ugunstigt stillede områder i EU-27 af rent 
statistiske årsager; henstiller til, at man er 
opmærksom på den vanskelige situation i 
disse områder og erindrer om, at de er 
blevet ramt af budgetnedskæringer i den 
aktuelle finansielle ramme; mener, at 
denne ramme skal revideres, således at de 
regioner, der er ramt af denne "statistiske 
effekt", igen kan modtage det samme 
støttebeløb som det, de ville have modtaget 
efter kriterierne for støtteberettigelse for 
EU-15;

Or. pt
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Ændringsforslag 41
Pedro Guerreiro

Udkast til udtalelse
Punkt 7 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7c. understreger, at den offentlige støtte, 
der ydes under strukturfondene, skal være 
betinget af indgåelsen af langfristede 
kontrakter med virksomheder, der 
fastsætter bestemmelser om varighed og 
beskæftigelse for at sikre, at der ikke 
tilskyndes til virksomhedsflytning;

Or. pt

Ændringsforslag 42
Pedro Guerreiro

Udkast til udtalelse
Punkt 7 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7d. mener, at det er nødvendigt at øge 
Fællesskabets samfinansieringssatser for 
konvergensregionerne og navnlig for de 
dårligst stillede regioner i 
medlemsstaterne i Samhørighedsfonden 
og for de regioner, der er ramt af 
permanente geografiske eller 
naturbetingede handicap, såsom 
regionerne i den yderste periferi;

Or. pt
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