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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta 
följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Eruf och Sammanhållningsfonden 
bör bidra till finansiering av stöd som ska 
förstärka den ekonomiska, sociala och 
territoriala sammanhållningen genom att 
undanröja de främsta olikheterna, rätta 
till de regionala obalanserna i unionen 
och minska eftersläpningen i de minst 
gynnade regionerna med hjälp av hållbar 
utveckling och strukturell anpassning av 
regionala ekonomier.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/XXX [new CPR]16

fastställs de gemensamma bestämmelserna 
för olika fonder, inklusive Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf), 
Europeiska socialfonden+ (ESF+), 
Sammanhållningsfonden, Europeiska havs-
och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och 
migrationsfonden (Amif), Fonden för inre 
säkerhet och instrumentet för 
gränsförvaltning och visering, som verkar 
inom en gemensam ram (nedan kallade 

(3) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/XXX [new CPR]16

fastställs de gemensamma bestämmelserna 
för olika fonder, inklusive Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf), 
Europeiska socialfonden+ (ESF+), 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(Ejflu), Europeiska havs- och fiskerifonden 
(EHFF), Asyl- och migrationsfonden 
(Amif), Fonden för inre säkerhet och 
instrumentet för gränsförvaltning och 
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fonderna). visering, som verkar inom en gemensam 
ram (nedan kallade fonderna).

__________________ __________________

16 [Full reference - new CPR]. 16 [Full reference - new CPR].

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De övergripande principerna i 
artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen (EU-fördraget) och i artikel 10 i 
EUF-fördraget, inklusive subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i 
EU-fördraget, bör respekteras vid 
genomförandet av Eruf och 
Sammanhållningsfonden, med beaktande 
av Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. 
Medlemsstaterna bör även respektera 
skyldigheterna i FN:s konventionen om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och säkerställa 
tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i den 
konventionen och den unionslagstiftning 
som harmoniserar tillgänglighetskraven för 
produkter och tjänster. Medlemsstaterna 
och kommissionen bör sträva efter att 
undanröja ojämlikhet och främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
integrera ett genusperspektiv, samt 
bekämpa diskriminering på grund av kön, 
ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning. Fonderna får inte stödja 
åtgärder som bidrar till någon form av 
segregering. Målen för Eruf och 
Sammanhållningsfonden bör eftersträvas 
inom ramen för hållbar utveckling och 
unionens arbete för att bevara, skydda och 
förbättra miljöns kvalitet i enlighet med 
artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, 
med hänsyn till principen att förorenaren 

(5) De övergripande principerna i 
artikel 3 i fördraget om Europeiska
unionen (EU-fördraget) och i artikel 10 i 
EUF-fördraget, inklusive subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i 
EU-fördraget, bör respekteras vid 
genomförandet av Eruf och 
Sammanhållningsfonden, med beaktande 
av Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och FN:s mål 
för hållbar utveckling. Medlemsstaterna 
bör även respektera skyldigheterna i FN:s 
konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och säkerställa 
tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i den 
konventionen och den unionslagstiftning 
som harmoniserar tillgänglighetskraven för 
produkter och tjänster. Medlemsstaterna 
och kommissionen bör sträva efter att 
undanröja ojämlikhet och främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
integrera ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv, samt bekämpa 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Fonderna får inte stödja åtgärder 
som bidrar till någon form av segregering. 
Målen för Eruf och 
Sammanhållningsfonden bör eftersträvas 
inom ramen för hållbar utveckling och 
unionens arbete för att bevara, skydda och 
förbättra miljöns kvalitet i enlighet med 
artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, 
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betalar. För att skydda den inre 
marknadens integritet bör insatser som 
gynnar företag uppfylla bestämmelserna 
om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget.

med hänsyn till principen att förorenaren 
betalar. För att skydda den inre 
marknadens integritet bör insatser som 
gynnar företag uppfylla bestämmelserna 
om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att Eruf inom ramen för 
ETS/Interreg ska kunna stödja såväl 
investeringar i infrastruktur som 
investeringar i anslutning till dessa samt 
utbildning och integration måste det 
fastställas att Eruf också får stödja 
verksamhet inom de särskilda målen i 
ESF+ som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/XXX [new ESF+]18.

(15) För att Eruf inom ramen för 
ETS/Interreg ska kunna stödja såväl 
investeringar i infrastruktur som 
investeringar i anslutning till dessa samt 
utbildning och integration i syfte att 
förbättra och utveckla administrativa 
färdigheter och administrativ kompetens 
måste det fastställas att Eruf också får 
stödja verksamhet inom de särskilda målen 
i ESF+ som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/XXX [new ESF+].

__________________ __________________

18 [Full reference - new ESF+]. 18 [Full reference - new ESF+].

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eruf bör bidra till att avhjälpa de 
viktigaste regionala obalanserna i unionen 
och till att minska skillnaderna mellan de 
olika regionernas utvecklingsnivåer och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna, inklusive i dem som står inför 
utmaningar till följd av åtagandena om 
minskade koldioxidutsläpp. Erufs stöd 

(17) Eruf bör bidra till att avhjälpa de 
viktigaste regionala obalanserna i unionen 
och till att minska skillnaderna mellan de 
olika regionernas utvecklingsnivåer och 
eftersläpningen i de minst gynnade och 
mindre utvecklade regionerna, inklusive i 
dem som står inför utmaningar till följd av 
åtagandena om minskade koldioxidutsläpp. 
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inom målet Investering för sysselsättning 
och tillväxt bör därför koncentreras till 
unionens viktigaste prioriteringar i linje 
med de politiska mål som fastställts i 
förordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. 
Stöd från Eruf bör därför koncentreras till 
de politiska målen ”Ett smartare Europa 
genom innovativ och smart ekonomisk 
omvandling” och ”Ett grönare och 
koldioxidsnålare Europa genom ren och 
rättvis energiomställning, gröna och blå 
investeringar, den cirkulära ekonomin, 
klimatanpassning, riskförebyggande och 
riskhantering”. Den tematiska 
koncentrationen bör nås på nationell nivå 
och utrymme för flexibilitet ges på de 
enskilda programmens nivå och mellan de 
tre grupperna av medlemsstater som 
bildats utgående från deras respektive 
bruttonationalinkomst. Metoden för att 
klassificera medlemsstaterna bör dessutom 
fastställas i detalj, med beaktande av den 
särskilda situationen i de yttersta 
randområdena.

Erufs stöd inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt bör därför 
koncentreras till unionens viktigaste 
prioriteringar i linje med de politiska mål 
som fastställts i förordning (EU) 2018/xxx 
[new CPR]. Stöd från Eruf bör därför 
koncentreras till de politiska målen ”Ett 
smartare Europa genom innovativ och 
smart ekonomisk omvandling” och ”Ett 
grönare och koldioxidsnålare Europa 
genom ren och rättvis energiomställning, 
gröna och blå investeringar, den cirkulära 
ekonomin, klimatanpassning, 
riskförebyggande och riskhantering”. En 
sådan tematisk koncentration bör nås på 
nationell nivå och marginaler för 
flexibilitet ges på de enskilda programmens 
nivå och mellan de olika 
regionkategorierna, också med beaktande 
av de olika utvecklingsnivåerna. Metoden 
för att klassificera regionerna bör 
dessutom fastställas i detalj, med 
beaktande av den särskilda situationen i de 
yttersta randområdena.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Denna förordning bör fastställa de 
olika typer av verksamhet som kan få stöd 
för sina kostnader i form av investeringar 
från Eruf och Sammanhållningsfonden 
inom ramen för sina respektive mål i EUF-
fördraget. Sammanhållningsfonden bör 
stödja investeringar i miljö och TEN-T. 
När det gäller Eruf bör förteckningen över 
verksamheter förenklas och det bör vara 
möjligt att stödja investeringar i 
infrastruktur, investeringar i tillgång till 
tjänster, produktiva investeringar i små och 
medelstora företag, utrustning, mjukvara 
och immaterilla tillgångar samt åtgärder 
med avseende på information, 

(19) Denna förordning bör fastställa de 
olika typer av verksamhet som kan få stöd 
för sina kostnader i form av investeringar 
från Eruf och Sammanhållningsfonden 
inom ramen för sina respektive mål i EUF-
fördraget. Sammanhållningsfonden bör 
stödja investeringar i miljö och TEN-T. 
När det gäller Eruf bör förteckningen över 
verksamheter förenklas och det bör vara 
möjligt att stödja investeringar i 
infrastruktur, investeringar i tillgång till 
tjänster, produktiva investeringar i små och 
medelstora företag, utrustning, mjukvara 
och immateriella tillgångar samt åtgärder 
med avseende på information, 
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kommunikation, studier, nätverk, 
samarbete, utbyte av erfarenheter och 
verksamhet som hänför sig till kluster. För 
att stödja genomförandet av ett program 
bör båda fonderna också kunna stödja 
tekniskt stöd. För att stödja fler typer av 
interventioner för Interreg-program bör 
tillämpningsområdet slutligen utvidgas till 
att även omfatta gemensam användning av 
olika slag av anläggningar, personella 
resurser och kostnader som hänger samman 
med åtgärder inom tillämpningsområdet 
för ESF+.

kommunikation, studier, nätverk, 
samarbete, utbyte av erfarenheter och 
verksamhet som hänför sig till kluster. För 
att stödja genomförandet av ett program 
bör båda fonderna också kunna stödja 
tekniskt stöd, till exempel för att förbättra 
och utveckla den administrativa förmågan 
och kompetensen. För att stödja fler typer 
av interventioner för Interreg-program bör 
tillämpningsområdet slutligen utvidgas till 
att även omfatta gemensam användning av 
olika slag av anläggningar, personella 
resurser och kostnader som hänger samman 
med åtgärder inom tillämpningsområdet 
för ESF+.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) förbättra digital konnektivitet,

Motivering

Det är viktigt att flytta det särskilda målet “förbättra digital konnektivitet” från PO3 till PO1 
för att effektivt kunna åstadkomma innovation och smart ekonomisk omvandling.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led ivb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivb) stärka it-säkerheten,
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led viia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viia) främja hållbar multimodal 
mobilitet i städerna,

Motivering

Om målet “främja hållbar multimodal mobilitet i städerna“ flyttas från PO 3 till PO 2 blir 
det lättare att åstadkomma grönare städer och tätorter i Europa. Detta är ett stort steg på 
vägen mot klimatanpassning i Europa.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ”Ett mer sammanlänkat Europa 
genom förbättrad mobilitet och regional 
IKT-konnektivitet” (PO 3) genom att

(c) ”Ett mer sammanlänkat Europa 
genom förbättrad mobilitet och regional 
konnektivitet” (PO 3) genom att

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) förbättra digital konnektivitet, utgår

Motivering

Det är viktigt att flytta det särskilda målet “förbättra digital konnektivitet” från PO 3 till 
PO 1 för att verkligen kunna åstadkomma innovation och smart ekonomisk omvandling.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) främja hållbar multimodal 
mobilitet i städerna.

utgår

Motivering

Om målet “främja hållbar multimodal mobilitet i städerna“ flyttas från PO3 till PO2 blir det 
lättare att åstadkomma grönare städer och tätorter i Europa. Detta är ett stort steg på vägen 
mot klimatanpassning i Europa.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) främja transportförbindelser, 
inbegripet sjöförbindelser, för 
randområden och öregioner inom 
unionen,

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) utveckla socialt företagande och 
social innovation,

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, på basis av sin 
bruttonationalinkomst (BNI), indelas på 
följande sätt:

Regionerna ska, på basis av sin 
bruttonationalprodukt (BNP), indelas på 
följande sätt:

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De vars BNI-kvot är minst 100 % 
av EU-genomsnittet (grupp 1).

(a) Mer utvecklade regioner.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De vars BNI-kvot är minst 75 % 
och högst 100 % av EU-genomsnittet 
(grupp 2).

(b) Övergångsregioner.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De vars BNI-kvot är högst 75 % av 
EU-genomsnittet (grupp 3).

(c) Mindre utvecklade regioner.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna artikel avses 
med BNI-kvot kvoten mellan en 
medlemsstats BNI per capita, mätt i 
köpkraftsstandard och beräknad på basis 
av unionssiffror under perioden 2014–
2016, och de 27 medlemsstaternas 
genomsnittliga BNI per capita mätt i 
köpkraftsstandard för samma 
referensperiod.

Vid tillämpningen av denna artikel ska 
indelningen av regioner i en av de tre 
regionkategorierna fastställas utifrån 
förhållandet mellan varje regions BNP per 
capita, mätt i köpkraftspariteter och 
beräknad på basis av unionssiffror under 
perioden 2014–2016, och genomsnittlig 
BNP i EU-27 för samma referensperiod.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller program för de yttersta 
randområdena inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt ska de anses 
ingå i grupp 3.

När det gäller program för de yttersta 
randområdena inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt ska de anses 
ingå i kategorin mindre utvecklade 
regioner.

Motivering

För att förenkla den tematiska koncentrationen för Erufstödet och göra det mer flexibelt och 
operativt föreslås en indelning med bara två landskategorier. Det avgörande tröskelvärdet 
sätts till 90 % av EU:s genomsnittliga BNI-kvot, i analogi med stödkriterierna för 
Sammanhållningsfonden (förordningen om gemensamma bestämmelser, artikel 102.3).

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Medlemsstater i grupp 1 ska 
tilldela de politiska målen PO 1 och PO 2 
minst 85 % av sina totala Eruf-medel som 
har öronmärkts för andra prioriteringar än 

(a) I mer utvecklade regioner ska 
minst 75 % av de totala Eruf-medlen på 
nationell nivå tilldelas för andra 
prioriteringar än tekniskt stöd inom PO 1 
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tekniskt stöd och det politiska målet PO 1
minst 60 %.

och PO 2, och minst 30 % ska tilldelas PO 
2.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Medlemsstater i grupp 2 ska 
tilldela det politiska målet PO 1 minst 45 
% av sina totala Eruf-medel som har 
öronmärkts för andra prioriteringar än 
tekniskt stöd och det politiska målet PO 2
minst 30 %.

(b) I övergångsregioner ska minst 
35% av de totala Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas andra prioriteringar än 
tekniskt stöd inom PO 1, och minst 30 %
ska tilldelas PO 2.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Medlemsstater i grupp 3 ska 
tilldela det politiska målet PO 1 minst 
35 % av sina totala Eruf-medel som har 
öronmärkts för andra prioriteringar än 
tekniskt stöd och det politiska målet PO 2
minst 30 %.

(c) I mindre utvecklade regioner ska 
minst 25 % av de totala Eruf-medlen på 
nationell nivå tilldelas andra prioriteringar 
än tekniskt stöd inom PO 1, och minst 30 
% ska tilldelas PO 2.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Tekniskt stöd. (f) Tekniskt stöd, till exempel för att 
förbättra och utveckla den administrativa 
förmågan och kompetensen hos lokala 
myndigheter som förvaltar dessa medel.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Utveckling av hållbar, klimattålig, 
intelligent och intermodal mobilitet på 
nationell, regional och lokal nivå, 
inbegripet förbättrad tillgång till TEN-T 
och mobilitet över gränserna.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Främjande av hållbar multimodal 
mobilitet i städerna.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tekniskt stöd. (c) Tekniskt stöd, till exempel för att 
förbättra och utveckla den administrativa 
förmågan och kompetensen hos lokala 
myndigheter som förvaltar dessa medel.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa en lämplig 
balans mellan investeringarna i punkterna
a och b.

Medlemsstaterna ska säkerställa en lämplig 
balans mellan investeringarna i leden a, b, 
ba och bb.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Investeringar i 
flygplatsinfrastruktur, utom i de yttersta 
randområdena.

(e) Investeringar i 
flygplatsinfrastruktur, utom i de yttersta 
randområdena och de regioner som har 
allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, i enlighet med artikel 174 i 
EUF-fördraget.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Finansiering av inköp av rullande 
materiel för användning vid 
järnvägstransport, utom om det hänger 
samman med

utgår

i) fullgörande av allmän trafikplikt 
som upphandlats offentligt i enlighet med 
förordning (EG) nr 1370/2007 i dess 
ändrade lydelse,

ii) tillhandahållande av 
järnvägstransporttjänster som är helt 
konkurrensutsatta och stödmottagaren är 
en ny deltagare som kan få stöd i enlighet 
med förordning (EU) 2018/xxxx [Invest 
EU regulation].
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dessutom får 
Sammanhållningsfonden inte stödja 
investeringar i bostäder, utom för att främja 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi.

2. Dessutom får 
Sammanhållningsfonden inte stödja 
investeringar i bostäder, utom för att främja 
energieffektivitet, användning av förnybar 
energi eller vattenanvändning.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 6 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som har 
öronmärkts för annat än tekniskt stöd ska 
tilldelas hållbar stadsutveckling i form av 
lokalt ledd utveckling, integrerade 
territoriella investeringar eller något annat 
territoriellt verktyg som sorterar under det 
politiska målet PO 5.

Minst 10 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt som har 
öronmärkts för annat än tekniskt stöd ska 
tilldelas hållbar stadsutveckling i form av 
lokalt ledd utveckling, integrerade 
territoriella investeringar eller något annat 
territoriellt verktyg som sorterar under det 
politiska målet PO 5.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stöd till kapacitetsuppbyggnad. (a) Stöd till kapacitetsuppbyggnad på 
subnationell nivå.



PE625.491v02-00 16/19 AD\1168110SV.docx

SV

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Stöd till kunskap, politisk 
utveckling och kommunikation.

(c) Stöd till kunskap, territoriella 
konsekvensbedömningar, politisk 
utveckling och kommunikation.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a

Områden med naturbetingade eller 
demografiska nackdelar

I operativa program som samfinansieras 
av Eruf i områden med allvarliga och 
permanenta naturbetingade eller 
demografiska nackdelar, enligt vad som 
avses i artikel 174 i EUF-fördraget, ska 
särskild hänsyn tas till de specifika
svårigheterna i de områdena.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell – Politiskt mål 3 – RCO 34

Kommissionens förslag

RCO 34 – Extra 
kapacitet för 
avfallsåtervinning

RCR 46 – Antal människor som betjänas av 
avfallsåtervinningsanläggningar och små avfallshanteringssystem

RCR 47 – Avfall som återvunnits

RCR 48 – Återvunnet avfall som använts som råmaterial

RCR 49 – Avfall som återanvänts



AD\1168110SV.docx 17/19 PE625.491v02-00

SV

Ändringsförslag

RCO 34 – Extra 
kapacitet för 
avfallsförebyggande 
och
avfallsåtervinning

RCR -46 – Avfallsgenerering per capita

RCR -46a – Avfall per capita som skickas iväg för 
bortskaffande och energiåtervinning

RCR 46 – Antal människor som betjänas av 
avfallsåtervinningsanläggningar och små avfallshanteringssystem

RCR 47 – Avfall som återvunnits

RCR 47a – Organiskt avfall som återvunnits

RCR 48 – Återvunnet avfall som använts som råmaterial

RCR 49 – Avfall som återanvänts

RCR 49a – Antal människor som betjänas av anläggningar för 
avfall som förbereds för återanvändning

RCR 49b – Avfall som förberetts för återanvändning enligt 
definitionen i artikel 11a.1 b i avfallsramdirektivet (EU) 
2018/851

RCR 49c – Indikatorer som kommissionen ska fastställa senast 
den 31 mars 2019 genom antagande av genomförandeakter för 
att mäta de totala framstegen i genomförandet av 
avfallsförebyggande åtgärder (artikel 9.7 i avfallsramdirektivet 
(EU) 2018/851)
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