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Ändringsförslag 1
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt -1 (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet anser att EU:s 
sammanhållningspolitik fortfarande utgör 
en av den europeiska 
integrationsprocessens grundstenar, och 
att den spelar en aktiv roll för att minska 
skillnaderna och bristen på utveckling.

Or. es

Ändringsförslag 2
Bart Staes

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att EU:s 
regionalpolitik i många år visat den 
europeiska allmänheten sitt unika 
europeiska mervärde genom att på ett 
effektivt sätt främja ekonomisk och social 
sammanhållning inom hela EU och 
samtidigt bidra till att målen i 
Lissabonstrategin för tillväxt och 
arbetstillfällen uppnås. Parlamentet 
motsätter sig därför varje försök till en 
åternationalisering av sin 
gemenskapspolitik. Parlamentet upprepar 
än en gång den ståndpunkt som den sedan 
länge intagit att sammanhållningspolitiken 
bör relatera till EU:s hela territorium och 
att största delen av de tillgängliga 
finansiella resurserna bör inriktas på 
behoven i mindre utvecklade regioner.

1. Europaparlamentet anser att EU:s 
regionalpolitik i många år visat den 
europeiska allmänheten sitt unika 
europeiska mervärde genom att på ett 
effektivt sätt främja ekonomisk och social 
sammanhållning inom hela EU och 
samtidigt bidra till att målen i 
Lissabonstrategin för tillväxt och 
arbetstillfällen uppnås. Parlamentet 
motsätter sig därför varje försök till en 
åternationalisering av sin 
gemenskapspolitik. Parlamentet upprepar 
än en gång den ståndpunkt som den sedan 
länge intagit att sammanhållningspolitiken 
bör relatera till EU:s hela territorium och 
att största delen av de tillgängliga 
finansiella resurserna bör inriktas på 
behoven i mindre utvecklade regioner. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvärdera i vilken utsträckning 
strukturfondernas program kan bidra till 
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uppnåendet av gemenskapslagstiftningens 
olika mål, exempelvis de som föreskrivs i 
gemenskapens lagstiftning om 
klimatförändring och energi och i 
handlingsplanen för biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 3
Jean Marie Beaupuy

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att EU:s 
regionalpolitik i många år visat den 
europeiska allmänheten sitt unika 
europeiska mervärde genom att på ett 
effektivt sätt främja ekonomisk och social 
sammanhållning inom hela EU och 
samtidigt bidra till att målen i 
Lissabonstrategin för tillväxt och 
arbetstillfällen uppnås. Parlamentet 
motsätter sig därför varje försök till en 
åternationalisering av sin 
gemenskapspolitik. Parlamentet upprepar 
än en gång den ståndpunkt som den sedan 
länge intagit att sammanhållningspolitiken 
bör relatera till EU:s hela territorium och 
att största delen av de tillgängliga 
finansiella resurserna bör inriktas på 
behoven i mindre utvecklade regioner.

1. Europaparlamentet anser att EU:s 
regionalpolitik i många år visat den 
europeiska allmänheten sitt unika 
europeiska mervärde genom att på ett 
effektivt sätt främja ekonomisk och social 
sammanhållning inom hela EU och 
samtidigt bidra till att målen i 
Lissabonstrategin för tillväxt och 
arbetstillfällen och Göteborgsmålen för 
hållbar utveckling uppnås. Parlamentet 
motsätter sig därför varje försök till en 
åternationalisering av sin 
gemenskapspolitik. Parlamentet upprepar 
än en gång den ståndpunkt som den sedan 
länge intagit att sammanhållningspolitiken 
bör relatera till EU:s hela territorium och 
att största delen av de tillgängliga 
finansiella resurserna bör inriktas på 
behoven i mindre utvecklade regioner.

Or. fr
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Ändringsförslag 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att EU:s 
regionalpolitik i många år visat den 
europeiska allmänheten sitt unika 
europeiska mervärde genom att på ett 
effektivt sätt främja ekonomisk och social 
sammanhållning inom hela EU och 
samtidigt bidra till att målen i 
Lissabonstrategin för tillväxt och 
arbetstillfällen uppnås. Parlamentet 
motsätter sig därför varje försök till en 
åternationalisering av sin 
gemenskapspolitik. Parlamentet upprepar 
än en gång den ståndpunkt som den sedan 
länge intagit att sammanhållningspolitiken 
bör relatera till EU:s hela territorium och 
att största delen av de tillgängliga 
finansiella resurserna bör inriktas på 
behoven i mindre utvecklade regioner.

1. Europaparlamentet anser att EU:s 
regionalpolitik i många år visat den 
europeiska allmänheten sitt unika 
europeiska mervärde genom att på ett 
effektivt sätt främja ekonomisk och social 
sammanhållning inom hela EU och 
samtidigt bidra till att målen i 
Lissabonstrategin för tillväxt och 
arbetstillfällen uppnås. Parlamentet 
motsätter sig därför varje försök till en 
åternationalisering av sin 
gemenskapspolitik. Parlamentet upprepar 
än en gång den ståndpunkt som den sedan 
länge intagit att sammanhållningspolitiken 
bör relatera till EU:s hela territorium och 
att största delen av de tillgängliga 
finansiella resurserna bör inriktas på 
behoven i de fattigaste regionerna.

Or. pl

Ändringsförslag 5
Jean Marie Beaupuy

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken bör förstärkas 
ytterligare och dess mervärde framhållas 
mer. Parlamentet begär därför att 
tillräckliga ekonomiska resurser anslås 
till sammanhållningspolitiken på 
gemenskapsnivå.

Or. fr
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Ändringsförslag 6
Pedro Guerreiro

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att de 
absoluta skillnaderna fortfarande är stora 
trots konstaterade framsteg i EU i fråga 
om synergieffekter, liksom skillnaderna i 
medlemsstaternas framstegsnivå, som har 
varit konstant i flera år.

Or. pt

Ändringsförslag 7
Pedro Guerreiro

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet anser att 
strukturpolitikens främsta och 
huvudsakliga mål måste vara att minska 
skillnaderna i utvecklingsnivå i de olika 
regionerna, främja den faktiska 
konvergensen och stimulera tillväxten och 
sysselsättningen, och att strukturpolitiken 
bör vara ett instrument för omfördelning 
och ersättning för de mindre utvecklade 
EU-ländernas och EU-regionernas ökade 
kostnader för den gemensamma 
marknaden, den ekonomiska och 
monetära unionen och den liberaliserade 
internationella handeln.

Or. pt
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Ändringsförslag 8
Pedro Guerreiro

Förslag till yttrande
Punkt 1c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att gemenskapens ekonomiska medel 
inte har varit tillräckliga i vissa regioner 
för att kompensera de negativa effekterna 
av den gemensamma marknaden, den 
ekonomiska och monetära unionen och 
den liberaliserade internationella 
handeln. Europaparlamentet uppmanar 
därför kommissionen att göra en 
noggrann analys av effekterna av 
stabilitets- och tillväxtpakten, eurons 
införande och liberaliseringen av den inre 
och den internationella marknaden p
EU:s sammanhållnings- och 
konvergenspolitik.

Or. pt

Ändringsförslag 9
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
ändamålsenlig finansiering måste 
garanteras för perioden efter 2013 så att 
sammanhållningspolitiken inte enbart kan 
utföra sina traditionella uppgifter på ett 
framgångsrikt sätt utan också ta itu med ett 
antal nya globala utmaningar med stor 
territoriell inverkan, såsom 
klimatförändringen och förändringar i 
demografin, energieffektivitet och urbana 
områden, som det redogörs närmare för i 
kommissionens fjärde rapport om 
ekonomisk och social sammanhållning 
(KOM(2007)0273. Parlamentet anser 
därför att ett belopp på 0,35 procent av 

2. Europaparlamentet anser att 
ändamålsenlig finansiering måste 
garanteras för perioden efter 2013 så att 
sammanhållningspolitiken inte enbart kan 
utföra sina traditionella uppgifter på ett 
framgångsrikt sätt utan också ta itu med ett 
antal nya globala utmaningar med stor 
territoriell inverkan, såsom 
klimatförändringen och förändringar i 
demografin, avfolkningen, anpassningen 
till globaliseringen, landbygdsområdenas 
återhämtning, energieffektivitet och 
urbana områden, som det redogörs närmare 
för i kommissionens fjärde rapport om 
ekonomisk och social sammanhållning 
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EU:s BNP inte kommer att vara tillräckligt 
för att finansiera denna politik.

(KOM(2007)0273. Parlamentet anser 
därför att ett belopp på 0,35 procent av 
EU:s BNP inte kommer att vara tillräckligt 
för att finansiera denna politik.

Or. es

Ändringsförslag 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
ändamålsenlig finansiering måste 
garanteras för perioden efter 2013 så att 
sammanhållningspolitiken inte enbart kan 
utföra sina traditionella uppgifter på ett 
framgångsrikt sätt utan också ta itu med ett 
antal nya globala utmaningar med stor 
territoriell inverkan, såsom 
klimatförändringen och förändringar i 
demografin, energieffektivitet och urbana 
områden, som det redogörs närmare för i 
kommissionens fjärde rapport om 
ekonomisk och social sammanhållning 
(KOM(2007)0273. Parlamentet anser 
därför att ett belopp på 0,35 procent av 
EU:s BNP inte kommer att vara tillräckligt 
för att finansiera denna politik.

2. Europaparlamentet anser att 
ändamålsenlig finansiering måste 
garanteras i den nya fleråriga 
budgetplanen efter 2013 så att 
sammanhållningspolitiken inte enbart kan 
utföra sina traditionella uppgifter på ett 
framgångsrikt sätt utan också ta itu med ett 
antal nya globala utmaningar med stor 
territoriell inverkan, såsom 
klimatförändringen och förändringar i 
demografin, energieffektivitet och urbana 
områden, som det redogörs närmare för i 
kommissionens fjärde rapport om 
ekonomisk och social sammanhållning 
(KOM(2007)0273. Parlamentet anser 
därför att ett belopp på bara 0,35 procent 
av EU:s BNP inte på långa vägar kommer 
att vara tillräckligt för att finansiera denna 
politik.

Or. pl

Ändringsförslag 11
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
ändamålsenlig finansiering måste 
garanteras för perioden efter 2013 så att 
sammanhållningspolitiken inte enbart kan 
utföra sina traditionella uppgifter på ett 
framgångsrikt sätt utan också ta itu med ett 
antal nya globala utmaningar med stor 
territoriell inverkan, såsom 
klimatförändringen och förändringar i 
demografin, energieffektivitet och urbana 
områden, som det redogörs närmare för i 
kommissionens fjärde rapport om 
ekonomisk och social sammanhållning 
(KOM(2007)0273. Parlamentet anser 
därför att ett belopp på 0,35 procent av 
EU:s BNP inte kommer att vara 
tillräckligt för att finansiera denna politik.

2. Europaparlamentet anser att 
ändamålsenlig finansiering måste 
garanteras för perioden efter 2013 så att 
sammanhållningspolitiken inte enbart kan 
utföra sina traditionella uppgifter på ett 
framgångsrikt sätt utan också ta itu med ett 
antal nya globala utmaningar med stor 
territoriell inverkan, såsom 
klimatförändringen och förändringar i 
demografin, energieffektivitet och urbana 
områden, som det redogörs närmare för i 
kommissionens fjärde rapport om 
ekonomisk och social sammanhållning 
(KOM(2007)0273.

Or. cs

Ändringsförslag 12
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar vikten av 
att upprätthålla de tillfälliga 
finansieringsmekanismerna för 
infasnings- och utfasningsregionerna och 
de medlemsstater som inte längre ingår i 
Sammanhållningsfonden, i syfte att 
konsolidera de konvergensnivåer som 
nåtts.

Or. es

Ändringsförslag 13
Pedro Guerreiro

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att dagens 
ekonomiska gemenskapsmedel för 
sammanhållningspolitiken inte är 
tillräckliga för att hantera behovet av en 
sann konvergens, regionala skillnader, 
hög arbetslöshet, inkomstklyftor och 
fattigdom i Europeiska unionen. Därför 
understryker parlamentet behovet av en 
höjd gemensam budget, med det 
huvudsakliga och främsta syftet att främja 
den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen i hela Europeiska 
unionen.

Or. pt

Ändringsförslag 14
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet betonar vikten av 
att anslå tillräckliga medel för politiken 
för ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning för att kunna minska de 
regionala orättvisor som fortfarande 
kvarstår när det gäller tillgång till och 
kommunikationer mellan tätorter och 
ytterområden, som är följden av 
geografiska och strukturella nackdelar, 
otillräckliga investeringar i 
transportinfrastruktur, bristande 
diversifiering av de potentiella 
transportkommunikationerna och 
otillräckliga offentliga tjänster som 
utbildning och hälsovård etc. Parlamentet 
betonar särskilt de avsevärda hindren för 
tillgång i bergs- och öregioner, yttre 
randområden, yttersta randområden, 
städer i avlägset belägna gränsområden, 
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glesbefolkade regioner och 
avfolkningsregioner.

Or. es

Ändringsförslag 15
Pedro Guerreiro

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet anser att en stark 
och välfinansierad europeisk 
regionalpolitik är ett oundgängligt villkor 
för kommande utvidgningar och en 
social, ekonomisk och territoriell 
sammanhållning i ett utvidgat EU.

Or. pt

Ändringsförslag 16
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 2c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2c. Europaparlamentet betonar att det 
krävs tillräckliga resurser för att kunna 
minska den stora tekniska klyftan mellan 
de mer utvecklade och de mer eftersatta 
regionerna.

Or. es

Ändringsförslag 17
Pedro Guerreiro

Förslag till yttrande
Punkt 2c (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2c. Europaparlamentet anser att dagens 
ekonomiska gemenskapsmedel för 
sammanhållningspolitiken inte är 
tillräckliga för att möta behovet av verklig 
konvergens och ta itu med regionala 
skillnader, hög arbetslöshet, 
inkomstklyftor och fattigdom i Europeiska 
unionen. Parlamentet understryker därför 
att man bör utöka den gemensamma 
budgeten med minst 1,24 procent av EU:s 
BNP, och utreda möjligheten att göra en 
interinstitutionell överenskommelse 
mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och 
god finansförvaltning1 samt se till att 
budgeten genomförs på ett korrekt sätt, 
med det huvudsakliga och främsta syftet 
att främja den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen.

Or. pt

Ändringsförslag 18
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 2d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2d. Europaparlamentet upprepar behovet 
av att upprätthålla en europeisk 
sammanhållningspolitik med tillräckliga 
budgetmedel för att konsolidera de 
konvergensnivåer som nåtts på hela EU:s 
territorium, eftersom konvergensen 
mellan länderna i själva verket kan dölja 
en ökning av skillnaderna mellan och 
inom regionerna. Parlamentet konstaterar 
dessutom att sådana regionala och lokala
skillnader kan observeras inom flera 

                                               
1 EGT L 331, 7.12.1993, s. 1.
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områden, såsom sysselsättning, 
produktivitet, inkomst, utbildningsnivå 
och innovationskapacitet. Parlamentet 
understryker likaså det territoriella 
samarbetets roll för att bidra till att 
övervinna dessa problem och begär därför 
att tillräckliga budgetmedel anslås för 
detta mål.

Or. es

Ändringsförslag 19
Jean Marie Beaupuy

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker behovet av 
att förenkla förfarandena för genomförande 
av strukturfonderna, särskilt förvaltnings-
och kontrollsystem. Parlamentet noterar att 
de invecklade systemen till en viss 
utsträckning är orsaken till att 
medlemsstaterna i så liten utsträckning 
utnyttjat de resurser som finns. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att genast lägga 
fram konkreta förslag till förenkling av 
relevanta förfaranden som borde 
genomföras omedelbart.

3. Europaparlamentet uttrycker behovet av 
att förenkla förfarandena för genomförande 
av strukturfonderna, särskilt förvaltnings-
och kontrollsystem, samtidigt som 
bedrägerier och oegentligheter måste 
bekämpas. Parlamentet noterar att de 
invecklade systemen till en viss 
utsträckning är orsaken till att 
medlemsstaterna i så liten utsträckning 
utnyttjat de resurser som finns. Parlamentet 
välkomnar kommissionens förslag nyligen 
om en tidigarelagd översyn av Europeiska 
unionens sammanhållningspolitik. Denna 
översyn bör leda fram till konkreta förslag 
till förenkling av relevanta förfaranden som 
borde genomföras omedelbart.

Or. fr

Ändringsförslag 20
Bart Staes

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker behovet av 3. Europaparlamentet uttrycker behovet av 
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att förenkla förfarandena för genomförande 
av strukturfonderna, särskilt förvaltnings-
och kontrollsystem. Parlamentet noterar att 
de invecklade systemen till en viss 
utsträckning är orsaken till att 
medlemsstaterna i så liten utsträckning 
utnyttjat de resurser som finns. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att genast lägga 
fram konkreta förslag till förenkling av 
relevanta förfaranden som borde 
genomföras omedelbart.

att förenkla förfarandena för genomförande 
av strukturfonderna, särskilt förvaltnings-
och kontrollsystem. Samtidigt måste man 
se till att de ekonomiska 
kontrollmekanismerna är fullgoda och att 
handlingsplanen för förstärkt 
övervakning under delad förvaltning av 
strukturåtgärderna genomförs. 
Parlamentet noterar att de invecklade 
systemen till en viss utsträckning är 
orsaken till att medlemsstaterna i så liten 
utsträckning utnyttjat de resurser som 
finns. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att genast lägga fram 
konkreta förslag till förenkling av relevanta 
förfaranden som borde genomföras 
omedelbart.

Or. en

Ändringsförslag 21
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker behovet av 
att förenkla förfarandena för genomförande 
av strukturfonderna, särskilt förvaltnings-
och kontrollsystem. Parlamentet noterar att 
de invecklade systemen till en viss 
utsträckning är orsaken till att 
medlemsstaterna i så liten utsträckning 
utnyttjat de resurser som finns. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att genast lägga 
fram konkreta förslag till förenkling av 
relevanta förfaranden som borde 
genomföras omedelbart.

3. Europaparlamentet uttrycker behovet av 
att förenkla förfarandena för genomförande 
av strukturfonderna, särskilt förvaltnings-
och kontrollsystem. Parlamentet noterar att 
de invecklade systemen till en viss 
utsträckning är orsaken till att 
medlemsstaterna i så liten utsträckning 
utnyttjat de resurser som finns. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att genast lägga 
fram konkreta förslag till förenkling av 
relevanta förfaranden som borde 
genomföras omedelbart, och efterlyser 
även förslag om en tydlig ansvars- och 
befogenhetsfördelning mellan EU, 
medlemsstaterna och de regionala och 
lokala myndigheterna.

Or. es
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Ändringsförslag 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker behovet av 
att förenkla förfarandena för genomförande 
av strukturfonderna, särskilt förvaltnings-
och kontrollsystem. Parlamentet noterar att 
de invecklade systemen till en viss 
utsträckning är orsaken till att 
medlemsstaterna i så liten utsträckning 
utnyttjat de resurser som finns. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att genast lägga 
fram konkreta förslag till förenkling av 
relevanta förfaranden som borde 
genomföras omedelbart.

3. Europaparlamentet uttrycker behovet av 
att förenkla förfarandena för genomförande 
av strukturfonderna, särskilt förvaltnings-
och kontrollsystem inklusive på nationell 
och regional nivå. Parlamentet noterar att 
de invecklade systemen till en viss 
utsträckning är orsaken till att 
medlemsstaterna i så liten utsträckning 
utnyttjat de resurser som finns. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att genast lägga 
fram konkreta förslag till förenkling av 
relevanta förfaranden som borde 
genomföras omedelbart.

Or. pl

Ändringsförslag 23
Bart Staes

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen för första gången deltagit i 
en systematisk utvärdering av hur effektiva 
verksamhetsprogrammen för 2000–2006 
varit. Parlamentet väntar med stort intresse 
på resultaten från denna utvärdering som är 
ett allvarligt försök att mäta hur effektiva 
åtgärderna inom sammanhållningspolitiken 
är. Parlamentet noterar dock att det är 
oerhört svårt att fullt ut utvärdera de 
positiva effekter som 
sammanhållningspolitiken haft i 
verkligheten, eftersom effekterna inte kan 
mätas i rent ekonomiska termer.

4. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen för första gången deltagit i 
en systematisk utvärdering av hur effektiva 
verksamhetsprogrammen för 2000–2006 
varit. Parlamentet väntar med stort intresse 
på resultaten från denna utvärdering som är 
ett allvarligt försök att mäta hur effektiva 
åtgärderna inom sammanhållningspolitiken 
är. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att som ett villkor för EU-finansiering 
från den fleråriga budgetramen för 
perioden 2007–2013 kräva att 
gemenskapslagstiftningens uttryckliga 
mål uppnås, exempelvis de som föreskrivs 
i gemenskapens lagstiftning om 
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klimatförändring och energi samt i 
handlingsplanen för biologisk mångfald
och att se till EU-finansieringen ställs in 
vid brott mot gemenskapens 
miljölagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 24
Jan Olbrycht

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen för första gången deltagit i 
en systematisk utvärdering av hur effektiva 
verksamhetsprogrammen för 2000–2006 
varit. Parlamentet väntar med stort intresse 
på resultaten från denna utvärdering som är 
ett allvarligt försök att mäta hur effektiva 
åtgärderna inom sammanhållningspolitiken 
är. Parlamentet noterar dock att det är 
oerhört svårt att fullt ut utvärdera de 
positiva effekter som 
sammanhållningspolitiken haft i 
verkligheten, eftersom effekterna inte kan 
mätas i rent ekonomiska termer.

4. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen för första gången deltagit i 
en systematisk utvärdering av hur effektiva 
verksamhetsprogrammen för 2000–2006 
varit. Parlamentet väntar med stort intresse 
på resultaten från denna utvärdering som är 
ett allvarligt försök att mäta hur effektiva 
åtgärderna inom sammanhållningspolitiken 
är. Parlamentet noterar dock att det är 
oerhört svårt att redan nu fullt ut utvärdera 
de positiva effekter som 
sammanhållningspolitiken haft i 
verkligheten, eftersom de fullständiga 
effekterna av genomförda åtgärder 
kommer att bli synliga först på ett senare 
stadium, och eftersom effekterna inte kan 
mätas i rent ekonomiska termer.

Or. pl
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Ändringsförslag 25
Pedro Guerreiro

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken och 
tillhörande ekonomiska medel måste 
användas för att främja ekonomisk, social 
och territoriell utveckling och att den inte 
bör utsättas för konkurrens och en 
avreglerad Lissabonstrategi. Parlamentet 
anser att konkurrenskraft inte får ersätta 
synergieffekter i de socioekonomiskt 
mindre utvecklade medlemsstaterna och 
regionerna.

Or. pt

Ändringsförslag 26
Pedro Guerreiro

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet understryker att 
sammanhållningspolitiken inte får 
betraktas enbart som ett instrument för att 
nå målen för annan sektorspolitik. 
Sammanhållningspolitiken är nämligen 
en mycket viktig gemensam politik med ett 
egenvärde, nämligen sammanhållning.

Or. pt

Ändringsförslag 27
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 5
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att den 
pågående finansiella krisen på ett 
avgörande sätt ändrat den ekonomiska och 
finansiella situationen i många 
medlemsstater. Parlamentet noterar att 
nationella investeringsprioriteringar kan 
ändras till följd av denna kris och att flera 
verksamhetsprogram därför eventuellt 
måste justeras. Parlamentet understryker att 
medlemsstaterna också kan komma att råka 
ut för likviditetsproblem som hindrar dem 
från att garantera betalning av nationella 
bidrag till genomförandet av strukturella 
åtgärder och strukturprogram. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att nära 
samarbeta med medlemsstaterna i ett 
gemensamt försök att åter få fart på den 
europeiska ekonomin. Parlamentet 
uppmanar också kommissionen att vid 
behov föreslå ändringar till gällande 
lagstiftningsram för strukturfonderna 
2007–2013.

5. Europaparlamentet noterar att den 
pågående finansiella krisen på ett 
avgörande sätt ändrat den ekonomiska och 
finansiella situationen i många 
medlemsstater. Parlamentet noterar att 
nationella investeringsprioriteringar kan 
ändras till följd av denna kris och att flera 
verksamhetsprogram därför eventuellt 
måste justeras. Parlamentet understryker att 
medlemsstaterna också kan komma att råka 
ut för likviditetsproblem som hindrar dem 
från att garantera betalning av nationella 
bidrag till genomförandet av strukturella 
åtgärder och strukturprogram. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att nära 
samarbeta med medlemsstaterna i ett 
gemensamt försök att åter få fart på den 
europeiska ekonomin. Parlamentet 
välkomnar också kommissionens förslag 
om att ändra gällande lagstiftningsram för 
strukturfonderna 2007–2013 i syfte att 
förenkla systemet och påskynda och 
underlätta betalningarna till 
medlemsstaterna. Parlamentet anser att 
förslagen utgör ett viktigt första steg mot 
att stödja medlemsstaterna i deras insatser 
för att motverka de negativa effekterna av 
den rådande ekonomiska krisen.

Or. en

Ändringsförslag 28
Bart Staes

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att den 
pågående finansiella krisen på ett 
avgörande sätt ändrat den ekonomiska och 
finansiella situationen i många 

5. Europaparlamentet noterar att den 
pågående finansiella krisen på ett 
avgörande sätt ändrat den ekonomiska och 
finansiella situationen i många 
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medlemsstater. Parlamentet noterar att 
nationella investeringsprioriteringar kan 
ändras till följd av denna kris och att flera 
verksamhetsprogram därför eventuellt 
måste justeras. Parlamentet understryker att 
medlemsstaterna också kan komma att råka 
ut för likviditetsproblem som hindrar dem 
från att garantera betalning av nationella 
bidrag till genomförandet av strukturella 
åtgärder och strukturprogram. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att nära 
samarbeta med medlemsstaterna i ett 
gemensamt försök att åter få fart på den 
europeiska ekonomin. Parlamentet 
uppmanar också kommissionen att vid 
behov föreslå ändringar till gällande 
lagstiftningsram för strukturfonderna 
2007–2013.

medlemsstater. Parlamentet noterar att 
nationella investeringsprioriteringar kan 
ändras till följd av denna kris och att flera 
verksamhetsprogram därför eventuellt 
måste justeras. Dessa justeringar bör 
koncentreras till de nya utmaningarna, 
dvs. klimatförändringar och demografiska 
förändringar, energieffektivitet och 
förnybara energikällor samt hållbara 
städer som är till för alla. Parlamentet 
understryker att medlemsstaterna också 
kan komma att råka ut för 
likviditetsproblem som hindrar dem från att 
garantera betalning av nationella bidrag till 
genomförandet av strukturella åtgärder och 
strukturprogram. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att nära samarbeta med 
medlemsstaterna i ett gemensamt försök att 
åter få fart på den europeiska ekonomin. 
Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att vid behov föreslå 
ändringar till gällande lagstiftningsram för 
strukturfonderna 2007–2013.

Or. en

Ändringsförslag 29
Jan Olbrycht

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att den 
pågående finansiella krisen på ett 
avgörande sätt ändrat den ekonomiska och 
finansiella situationen i många 
medlemsstater. Parlamentet noterar att 
nationella investeringsprioriteringar kan 
ändras till följd av denna kris och att flera 
verksamhetsprogram därför eventuellt 
måste justeras. Parlamentet understryker att 
medlemsstaterna också kan komma att råka 
ut för likviditetsproblem som hindrar dem 
från att garantera betalning av nationella 
bidrag till genomförandet av strukturella 
åtgärder och strukturprogram. Parlamentet 

5. Europaparlamentet noterar att den 
pågående finansiella krisen på ett 
avgörande sätt ändrat den ekonomiska och 
finansiella situationen i många 
medlemsstater. Parlamentet noterar att 
nationella investeringsprioriteringar kan 
ändras till följd av denna kris och att flera 
verksamhetsprogram därför eventuellt 
måste justeras. Parlamentet understryker att 
medlemsstaterna också kan komma att råka 
ut för likviditetsproblem som hindrar dem 
från att garantera betalning av nationella
bidrag till genomförandet av strukturella 
åtgärder och strukturprogram. Parlamentet 
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uppmanar kommissionen att nära 
samarbeta med medlemsstaterna i ett 
gemensamt försök att åter få fart på den 
europeiska ekonomin. Parlamentet 
uppmanar också kommissionen att vid 
behov föreslå ändringar till gällande 
lagstiftningsram för strukturfonderna 
2007–2013.

välkomnar därför kommissionens förslag 
till förändringarna i gällande 
lagstiftningsram för strukturfonderna 
2007–2013 samt dess beredskap att 
senarelägga slutdatum för program som 
medfinansierats av strukturfonderna 
under programperioden 2000–2006. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
nära samarbeta med medlemsstaterna i ett 
gemensamt försök att åter få fart på den 
europeiska ekonomin.

Or. pl

Ändringsförslag 30
Rumiana Jeleva

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet framhåller att det 
grundläggande syftet med 
EU-finansieringen är att förbättra 
EU-medborgarnas livskvalitet och 
uppmanar därför medlemsstaterna att 
förvalta EU-medlen på bästa möjliga sätt. 
Parlamentet erinrar om behovet av gott 
styre och vikten av att bekämpa 
bedrägerier, korruption och organiserad 
brottslighet, som direkt strider mot de 
underliggande principerna för EU:s 
budget. Parlamentet välkomnar därför 
Olafs insatser i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 31
Jan Olbrycht

Förslag till yttrande
Punkt 6
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet rekommenderar i 
samband med den territoriella 
sammanhållningen att målet för det 
europeiska territoriella samarbetet stärks 
kraftigt både i politiskt och i finansiellt 
hänseende och föreslår att extra medel ska 
garanteras för nästa programperiod. 
Parlamentet välkomnar kommissionens 
färska ansträngningar att stärka det 
territoriella samarbetet genom att skapa 
strukturer för gränsöverskridande 
samarbete för länder som har liknande 
problem. Parlamentet noterar med stort 
intresse Östersjöstrategin som visar att 
liknande strategier också kan användas för
andra regioner i framtiden.

6. Europaparlamentet rekommenderar i 
samband med den territoriella 
sammanhållningen att målet för det 
europeiska territoriella samarbetet stärks 
kraftigt både i politiskt och i finansiellt 
hänseende och föreslår att extra medel ska 
garanteras för nästa programperiod. 
Parlamentet välkomnar kommissionens 
färska ansträngningar att stärka det 
territoriella samarbetet genom att skapa 
strukturer för gränsöverskridande 
samarbete för länder som har liknande 
problem. Parlamentet noterar med stort 
intresse Östersjöstrategin som visar att 
liknande strategier också kan användas för 
andra typer av territorier i framtiden.

Or. pl

Ändringsförslag 32
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå ett heltäckande 
system för övergångsstöd för perioden 
efter 2013 för de regioner som kommer att 
överskrida tröskeln på 75 procent av BNP. 
Det är mycket viktigt att dessa 
övergångsregioner hanteras separat. De 
kommer fortfarande att befinna sig i en 
övergångsfas i sin utveckling och bör 
därför ges en mer tydligt definierad 
ställning med överblickbara regler och 
säkrare garantier om att få övergångsstöd 
från strukturfonderna under nästa 
programperiod.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Pedro Guerreiro

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet betonar att den 
territoriella dimensionen inte får stå i 
motsatsförhållande till eller urvattna 
regionalpolitikens främsta mål, som är att 
främja den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen, dvs. att minska 
skillnaderna i de olika regionernas 
utvecklingsnivå och höja de mest 
missgynnade regionernas låga 
utvecklingsnivå. Parlamentet 
understryker att nya mål och 
prioriteringar måste få nya 
gemenskapsmedel.

Or. pt

Ändringsförslag 34
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet följer med intresse 
diskussionen om att nästa budgetplan bör 
avse en femårsperiod i stället för den 
nuvarande sjuårsperioden så att den 
sammanfaller med Europeiska 
kommissionens och Europaparlamentets 
mandatperiod. Parlamentet är dock 
medvetet över de stora svårigheterna att 
genomföra strukturfondernas fleråriga 
program under en så kort programperiod 
och föreslår därför att 
sammanhållningspolitiken planeras för 
en tioårsperiod med en ordentlig översyn 
av regelverken och de operativa ramarna 
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efter de första fem åren.

Or. en

Ändringsförslag 35
Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet framhåller de 
positiva effekterna av de nya initiativen 
Jessica, Jaspers och Jeremie, som 
finansieras av Europeiska 
investeringsbanken och andra 
institutioner och efterlyser en förlängning 
av dessa initiativ under nästa fleråriga 
budgetram.

Or. en

Ändringsförslag 36
Rumiana Jeleva

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet rekommenderar i 
samband med den territoriella 
sammanhållningen att målet för det 
europeiska territoriella samarbetet stärks 
kraftigt både i politiskt och i finansiellt 
hänseende och föreslår att extra medel ska 
garanteras för nästa programperiod. 
Parlamentet välkomnar kommissionens 
färska ansträngningar att stärka det 
territoriella samarbetet genom att skapa 
strukturer för gränsöverskridande 
samarbete för länder som har liknande 
problem. Parlamentet noterar med stort 
intresse Östersjöstrategin som visar att 
liknande strategier också kan användas för 

6. Europaparlamentet rekommenderar i 
samband med den territoriella 
sammanhållningen att målet för det 
europeiska territoriella samarbetet stärks 
kraftigt både i politiskt och i finansiellt 
hänseende och föreslår att extra medel ska 
garanteras för nästa programperiod. 
Parlamentet välkomnar kommissionens 
färska ansträngningar att stärka det 
territoriella samarbetet genom att skapa 
strukturer för gränsöverskridande 
samarbete för länder som har liknande 
problem. Parlamentet noterar med stort 
intresse Östersjöstrategin som visar att 
liknande strategier också kan användas för 
andra regioner, t.ex. Svartahavsregionen, i 
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andra regioner i framtiden. framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 37
Jean Marie Beaupuy

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om att 
parlamentet under förhandlingarna om 
förordningarna om strukturfonderna 2007–
2013 lade fram ett förslag vid det 
informella trepartssamtalet till 
omfördelning av outnyttjade resurser som 
förloras till gemenskapens 
sammanhållningsbudget (rubrik 1b) och till 
andra verksamhetsprogram med bättre 
upptagningsförmåga på grund av regeln om 
N+2/N+3. Parlamentet beklagar stort att 
rådet inte tog upp denna fråga. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
sin kommande halvtidsöversyn svara på 
parlamentets förslag och lägga fram 
särskilda förslag till omfördelning av dessa 
resurser.

7. Europaparlamentet påminner om att 
parlamentet under förhandlingarna om 
förordningarna om strukturfonderna 
2007-2013 lade fram ett förslag vid det 
informella trepartssamtalet till 
omfördelning av outnyttjade resurser som 
förloras till gemenskapens 
sammanhållningsbudget (rubrik 1b) och till 
andra verksamhetsprogram med bättre 
upptagningsförmåga på grund av regeln om 
N+2/N+3 och att som en mekanism för att 
belöna framsteg fastställa en 
gemenskapsreserv för kvalitet och 
prestationer. Parlamentet beklagar stort att 
rådet inte tog upp dessa frågor. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
sin kommande halvtidsöversyn svara på 
parlamentets förslag och lägga fram 
särskilda förslag till omfördelning av dessa 
resurser.

Or. fr

Ändringsförslag 38
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om att 7. Europaparlamentet påminner om att 
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parlamentet under förhandlingarna om 
förordningarna om strukturfonderna 2007–
2013 lade fram ett förslag vid det 
informella trepartssamtalet till 
omfördelning av outnyttjade resurser som 
förloras till gemenskapens 
sammanhållningsbudget (rubrik 1b) och till 
andra verksamhetsprogram med bättre 
upptagningsförmåga på grund av regeln om 
N+2/N+3. Parlamentet beklagar stort att 
rådet inte tog upp denna fråga.
Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
sin kommande halvtidsöversyn svara på 
parlamentets förslag och lägga fram 
särskilda förslag till omfördelning av 
dessa resurser.

parlamentet under förhandlingarna om 
förordningarna om strukturfonderna 2007–
2013 lade fram ett förslag vid det 
informella trepartssamtalet till 
omfördelning av outnyttjade resurser som 
förloras till gemenskapens 
sammanhållningsbudget (rubrik 1b) och till 
andra verksamhetsprogram med bättre 
upptagningsförmåga på grund av regeln om 
N+2/N+3. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en 
konsekvensbedömning av tillämpningen 
av detta instrument i praktiken.

Or. cs

Ändringsförslag 39
Pedro Guerreiro

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet förordar att EU:s 
sammanhållningspolitik, i sina olika 
former, anpassas till de yttersta 
randområdena med hjälp av särskilda 
åtgärder, i enlighet med artikel 299.2 i 
EG-fördraget. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå permanenta 
politiska riktlinjer och åtgärder, som är 
flexibla och adekvat finansierade och som 
kan anpassas till varje randområdes 
behov samt bidra till att det går att 
hantera de ständiga utvecklingshindren i 
dessa områden.

Or. pt



PE416.641v01-00 26/27 AM\758300SV.doc

SV

Ändringsförslag 40
Pedro Guerreiro

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet vill fästa 
uppmärksamheten på situationen för de 
regioner som räknades som de fattigaste 
regionerna i EU-15 men inte gör det i 
dagens EU-27 enbart på grund av 
statistiska skäl. Europaparlamentet 
förordar att särskild uppmärksamhet ska 
ägnas dessa regioners specifika situation, 
som har fått sina stöd minskade i den 
nuvarande budgetramen. 
Europaparlamentet anser att den måste 
omprövas så att de regioner som drabbats 
av denna ”statistiska effekt” får åtnjuta 
samma stödnivå som de skulle ha fått om 
bedömningskriterierna för 
stödberättigande hade gällt EU-15.

Or. pt

Ändringsförslag 41
Pedro Guerreiro

Förslag till yttrande
Punkt 7c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7c. Europaparlamentet understryker att 
de offentliga stöd som tilldelas via 
strukturfonderna endast får beviljas i 
form av långsiktiga avtal med företag 
avseende varaktighet och anställning, så 
att de inte ger upphov till omlokalisering 
av företagen.

Or. pt
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Ändringsförslag 42
Pedro Guerreiro

Förslag till yttrande
Punkt 7d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7d. Europaparlamentet anser att det är 
nödvändigt att höja nivån på 
gemenskapens medfinansiering av 
”konvergensområdena”, särskilt för de 
minst utvecklade regionerna i de 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden och för 
regioner med permanenta geografiska 
eller naturbetingade nackdelar, till 
exempel de yttersta randområdena.

Or. pt
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