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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og om Samhørighedsfonden COM (2018) 0372 fastlægger 
rammerne for EFRU og Samhørighedsfonden i perioden 2021-2027.

Det giver mulighed for at fokusere finansieringen på en række prioriteter, og den opstiller en 
liste over tematiske mål, der er i overensstemmelse med disse prioriteter, og der tilskyndes til 
en integreret programmering. 

Målet med denne udtalelse er at fokusere på de spørgsmål, der er blevet forsømt i forslaget, 
såsom kreative industrier, kultur, ungdom og idræt.

Mangel på specifik henvisning til kulturen i de retligt bindende forordninger er fortsat en af 
de største hindringer for at fremme kulturelle investeringer. Der er derfor behov for en mere 
ambitiøs tilgang, hvor der tages hensyn til artikel 167, stk. 4, i TEUF, hvori det fastsættes, at 
"Unionen tager hensyn til de kulturelle aspekter i sin indsats i henhold til andre bestemmelser 
i traktaterne". Ordføreren understreger, at det fulde potentiale i kulturen og dens rolle med 
hensyn til at støtte og fremme økonomisk udvikling, social integration og samhørighed bør 
anerkendes. 

Desværre omhandler det foreslåede forslag til en forordning kulturarv, men tager ikke hensyn 
til kultur som helhed. Der henvises ikke til kulturens bidrag til den lokale og regionale 
udvikling, selv om kultur er tæt forbundet med uddannelse, social inklusion og innovation. De 
mangfoldige bidrag, som kulturen yder til uddannelse og læring ved hjælp af udvikling af 
kompetencer og knowhow, til den økonomiske udvikling ved hjælp af de kreative og 
kulturelle erhverv og til den sociale inklusion ved hjælp af forebyggende indsatser over for 
marginaliserede befolkningsgrupper berettiger, at kultur finder en plads i de foreslåede 
tematiske mål. Det er desuden afgørende at indkredse specifikke foranstaltninger og afsætte 
ressourcer til projekter såsom væksthuse, digital infrastruktur (f.eks. bredbånd) og immateriel 
infrastruktur til uddannelses-, kultur- og forskningsorganer, idet der skal tages hensyn til, at 
kulturrelaterede projekter udgør mindst 11 mia. EUR i udgifter til samhørighedspolitikken for 
programmeringsperioderne 2007-2013 og 2014-2020.

Endelig skal projekter og deres resultater vurderes på grundlag af en bredere vifte af 
indikatorer for at styrke den resultatorienterede tilgang. Ordføreren foreslår derfor, at der 
indføres et nyt sæt indikatorer for infrastrukturprojekter, der vedrører turisme, kultur og 
naturområder, som gør det muligt at tage bedre højde for stigningen i antallet af besøg på 
steder, der har modtaget støtte.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Fremme af børns rettigheder som 
fastsat i FN's konvention om barnets 
rettigheder (UNCRC) er et udtrykkeligt 
mål for EU's politikker (artikel 3 i TEU). 
EU og medlemsstaterne bør anvende 
EFRU til at støtte foranstaltninger, der 
fremmer effektive interventioner, som 
bidrager til virkeliggørelsen af børns 
rettigheder.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I en stadig mere sammenkoblet 
verden og i betragtning af den 
demografiske udvikling og 
migrationsdynamikken er det klart, at 
Unionens migrationspolitik kræver en 
fælles tilgang, som bygger på synergi og 
komplementaritet mellem de forskellige 
finansieringsinstrumenter. For at sikre en 
sammenhængende, stærk og konsekvent 
støtte til solidaritets- og 
ansvarsdelingsbestræbelserne blandt 
medlemsstaterne med hensyn til 
migrationsstyring bør EFRU yde støtte for 
at fremme langsigtet integration af 
migranter.

(8) I en stadig mere sammenkoblet 
verden og i betragtning af den 
demografiske udvikling og 
migrationsdynamikken er det klart, at 
Unionens migrationspolitik kræver en 
fælles tilgang, som bygger på synergi og 
komplementaritet mellem de forskellige 
finansieringsinstrumenter. For at sikre en 
sammenhængende, stærk og konsekvent 
støtte til solidaritets- og 
ansvarsdelingsbestræbelserne blandt 
medlemsstaterne med hensyn til 
migrationsstyring bør EFRU yde støtte for 
at fremme langsigtet integration af 
migranter uanset deres opholdsstatus.
Medlemsstaterne bør sikre, at de lokale og 
regionale myndigheder har adgang til 
EFRU-midler, der i tilstrækkelig grad 
skal stilles til rådighed for dem med 
henblik på varetagelse af integration af
indvandrere på lokalt og regionalt plan.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) En retfærdig overgang til en social 
og miljømæssigt bæredygtig økonomi bør 
bidrage til at konsolidere 
fremtidsorienterede udviklingsforløb 
gennem bedre matching med lokale og 
regionale færdigheder og strategier med 
dekarboniseringsforpligtelser og 
opbygning af kapaciteter og 
støtteordninger til dette formål. 
Retfærdige overgangsprocesser er 
langsigtede, stærkt afhængige af 
uddannelsesmæssige foranstaltninger og 
engagementer og bør udvikles efter en 
bottom-up-tilgang og i samarbejde med 
relevante offentlige, økonomiske og 
sociale partnere samt med 
civilsamfundsorganer.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at støtte medlemsstaternes og 
regionernes bestræbelser på at imødegå nye 
udfordringer og sikre et højt 
sikkerhedsniveau for deres borgere samt 
forebyggelse af radikalisering bør 
investeringer under EFRU bidrage til 
sikkerheden i de områder, hvor der er
behov for at sørge for trygge og sikre 
offentlige rum og kritisk infrastruktur 
såsom transport og energi, samtidig med at 
der bygges på synergier og 
komplementaritet med Unionens øvrige 
politikker.

(9) For at støtte medlemsstaternes og 
regionernes bestræbelser på at imødegå nye 
udfordringer og sikre et højt 
sikkerhedsniveau for deres borgere samt 
inklusion for alle borgere, der omfatter en 
forebyggelsespolitik for at undgå 
marginalisering eller radikalisering, bør 
investeringer under EFRU lette adgangen 
til uddannelse af høj kvalitet, kultur og 
græsrodssportsaktiviteter ved at hjælpe 
myndighederne med at opgradere deres 
infrastrukturer og bidrage til sikkerheden i 
de områder, hvor der er behov for at sørge 
for trygge og sikre offentlige rum og kritisk 
infrastruktur såsom transport og energi, og 
til bæredygtigheden i 
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samhørighedspolitikkerne, hvor der sikres 
åbne, kulturelle og offentlige rum, 
samtidig med at der bygges på synergier og 
komplementaritet med Unionens øvrige 
politikker, såsom kultur, uddannelse, 
ungdom og sport, navnlig med hensyn til 
Et Kreativt Europa (også gennem 
kvalitetsmærket), Erasmus og Det 
Europæiske Solidaritetskorps.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) I rapporten fra 2018 (Den åbne 
koordinationsmetode) fra arbejdsgruppen 
af medlemsstaternes eksperter om de 
offentlige politikker og potentialet i de 
kulturelle og kreative industrier (KKI'er)
understreges, at KKI'erne er drivkraften i 
at forbinde kultur og kreativitet med 
innovation, social samhørighed og 
regional og iværksætterorienteret 
udvikling. Det store antal regionale 
strategier for intelligent specialisering, 
herunder strategien for kultur og 
kreativitet giver mulighed for at styrke det 
fælles arbejde.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Denne forordning bør fastsætte de 
forskellige typer af aktiviteter, hvis 
omkostninger kan støttes gennem 
investeringer fra EFRU og 
Samhørighedsfonden under deres 
respektive målsætninger, jf. TEUF. 
Samhørighedsfonden bør kunne yde støtte 
til investeringer inden for miljø og TEN-T. 

(19) Denne forordning bør fastsætte de 
forskellige typer af aktiviteter, hvis 
omkostninger kan støttes gennem 
investeringer fra EFRU og 
Samhørighedsfonden under deres 
respektive målsætninger, jf. TEUF. 
Samhørighedsfonden bør kunne yde støtte 
til investeringer inden for miljø og TEN-T. 
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For så vidt angår EFRU, bør listen over 
aktiviteter forenkles, og den bør kunne yde 
støtte til investeringer i infrastruktur, 
investeringer i forbindelse med adgang til 
tjenester, produktive investeringer i 
SMV'er, udstyr, software og immaterielle 
aktiver såvel som foranstaltninger med 
henblik på information, kommunikation, 
undersøgelser, netværksarbejde, 
samarbejde, udveksling af erfaringer og 
aktiviteter, der involverer klynger. For at 
støtte gennemførelsen af programmet bør 
begge fonde også kunne yde støtte til 
tekniske bistandsaktiviteter. For at udvide 
spektret af interventioner for Interreg-
programmerne bør anvendelsesområdet 
endelig udvides til også at omfatte deling 
af en bred vifte af faciliteter og 
menneskelige ressourcer og omkostninger 
knyttet til foranstaltninger inden for 
rammerne af ESF+.

For så vidt angår EFRU, bør listen over 
aktiviteter forenkles, og den bør kunne yde 
støtte til investeringer i infrastruktur, 
investeringer i forbindelse med adgang til 
tjenester med særlig fokus på ugunstigt 
stillede, marginaliserede og segregerede 
samfundsgrupper, produktive 
investeringer i SMV'er, herunder de 
kulturelle og kreative industrier, udstyr, 
software og immaterielle aktiver såvel som 
foranstaltninger med henblik på 
information, kommunikation, 
undersøgelser, netværksarbejde, 
samarbejde, udveksling af erfaringer og 
aktiviteter, der involverer klynger. For at 
støtte gennemførelsen af programmet bør 
begge fonde også kunne yde støtte til 
tekniske bistandsaktiviteter. For at udvide 
spektret af interventioner for Interreg-
programmerne bør anvendelsesområdet 
endelig udvides til også at omfatte deling 
af en bred vifte af faciliteter og 
menneskelige ressourcer og omkostninger 
knyttet til foranstaltninger inden for 
rammerne af ESF+.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Medlemsstaterne bør regelmæssigt 
forsyne Kommissionen med oplysninger 
om, hvilke fremskridt der er gjort ved 
hjælp af de fælles output- og 
resultatindikatorer i bilag I. De fælles 
output- og resultatindikatorer kan efter 
behov suppleres med programspecifikke 
output- og resultatindikatorer. De 
oplysninger, som medlemsstaterne stiller til 
rådighed, bør danne grundlag for 
Kommissionens rapportering om 
fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de 
specifikke målsætninger for hele 
programmeringsperioden ved anvendelse 
af et sæt kerneindikatorer, der er fastlagt i 

(22) Medlemsstaterne bør regelmæssigt 
forsyne Kommissionen med oplysninger 
om, hvilke fremskridt der er gjort ved 
hjælp af de fælles output- og 
resultatindikatorer i bilag I. De fælles 
output- og resultatindikatorer kan efter 
behov suppleres med programspecifikke 
output- og resultatindikatorer. De 
oplysninger, som medlemsstaterne stiller til 
rådighed, bør danne grundlag for 
Kommissionens rapportering om 
fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de 
specifikke målsætninger for hele 
programmeringsperioden ved anvendelse 
af et sæt kvantitative og kvalitative 
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bilag II, til formålet. kerneindikatorer, der er fastlagt i bilag II, 
til formålet.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) I henhold til punkt 22 og 23 i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016 bør fondene 
evalueres på grundlag af oplysninger 
indsamlet gennem specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav kan eventuelt omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af fondenes virkninger i praksis.

(23) I henhold til punkt 22 og 23 i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016 bør fondene 
evalueres på grundlag af oplysninger 
indsamlet gennem specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav kan eventuelt omfatte målbare 
kvantitative og kvalitative indikatorer, der 
kan danne grundlag for en evaluering af 
fondenes virkninger i praksis.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Inden for rammerne af en 
bæredygtig byudvikling anses det for 
nødvendigt at støtte integreret territorial 
udvikling for mere effektivt at håndtere de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, 
demografiske og sociale udfordringer i 
byområder, herunder funktionelle 
byområder, under hensyntagen til behovet 
for at fremme forbindelserne mellem by og 
land. Principperne for udvælgelse af 
byområder, hvor der skal gennemføres 
integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling, og de vejledende beløb til 
disse aktioner bør fastsættes i 
programmerne under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst med 
et minimumsmål på 6 % af de EFRU-

(25) Inden for rammerne af en 
bæredygtig byudvikling anses det for 
nødvendigt at støtte integreret territorial 
udvikling for mere effektivt at håndtere de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, 
kulturelle, demografiske og sociale 
udfordringer i byområder, herunder 
funktionelle byområder, under hensyntagen 
til behovet for at fremme forbindelserne 
mellem by og land og mindske den digitale 
kløft. Principperne for udvælgelse af 
byområder, hvor der skal gennemføres 
integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling, og de vejledende beløb til 
disse aktioner bør fastsættes i 
programmerne under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst med 
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midler, der tildeles på nationalt plan, til 
dette formål. Det bør også fastsættes, at 
denne procentdel bør overholdes i hele 
programmeringsperioden i tilfælde af 
overførsel mellem et programs prioriteter 
eller mellem programmer, herunder ved 
midtvejsgennemgangen.

et minimumsmål på 6 % af de EFRU-
midler, der tildeles på nationalt plan, til 
dette formål. Det bør også fastsættes, at 
denne procentdel bør overholdes i hele 
programmeringsperioden i tilfælde af 
overførsel mellem et programs prioriteter 
eller mellem programmer, herunder ved 
midtvejsgennemgangen.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Kultur, uddannelse, faglig 
uddannelse, frivilligt arbejde og sport er 
vigtige drivkræfter i indsatsen for at nå 
målene for et mere sammenhængende, 
inklusivt og innovativt samfund.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Målet for denne forordning, nemlig 
at styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at udligne de 
største regionale skævheder i Unionen, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan på grund af de 
store forskelle mellem de forskellige 
områders udviklingsniveauer og 
situationen for de mindst begunstigede 
områder samt medlemsstaternes og 
regionernes begrænsede finansielle midler 
bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. 
I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 

(29) Målet for denne forordning, nemlig 
at styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at udligne de 
største regionale skævheder i Unionen
gennem borgerorienterede tilgange, der 
tilstræber at støtte lokalsamfundsdreven 
udvikling og fremme aktivt 
medborgerskab, kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan 
på grund af de store forskelle mellem de 
forskellige områders udviklingsniveauer og 
situationen for de mindst begunstigede 
områder samt medlemsstaternes og 
regionernes begrænsede finansielle midler 
bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. 
I overensstemmelse med 
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mål — proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål —

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Den demografiske udvikling er en 
af de største udfordringer, som EU står 
over for, og den har vidtrækkende 
økonomiske, sociale og miljømæssige 
konsekvenser. Den omfatter en aldrende 
befolkning, et fald i antallet af unge, en 
lavere fødselsrate, en reduktion af den 
aktive arbejdsstyrke og hjerneflugt. I 
denne forbindelse bør der lægges særlig 
vægt på regioner, der er ramt af en 
alvorlig demografisk krise.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) at udnytte fordelene ved 
digitalisering for borgere, virksomheder og 
regeringer

ii) at udnytte fordelene ved 
digitalisering for borgere, virksomheder, 
regeringer og offentlige institutioner

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) at fremme SMV'ers vækst og 
konkurrenceevne

iii) at fremme SMV'ers kreativitet, 
vækst og konkurrenceevne
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) at udvikle færdigheder med henblik 
på intelligent specialisering, industriel 
omstilling og iværksætteri

iv) at udvikle færdigheder og 
uddannelsesprogrammer, herunder 
blandet læring, intelligent specialisering, 
industriel omstilling og iværksætteri

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at forbedre arbejdsmarkedernes 
effektivitet og adgangen til beskæftigelse 
af høj kvalitet gennem udvikling af social 
innovation og infrastruktur

i) at forbedre arbejdsmarkedernes 
effektivitet og adgangen til beskæftigelse 
af høj kvalitet, navnlig for unge, gennem 
udvikling af social innovation og 
infrastruktur

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) at øge adgangen til inkluderende 
kvalitetstjenester inden for uddannelse, 
erhvervsuddannelse og livslang læring 
gennem udvikling af infrastrukturen

ii) at øge adgangen til inkluderende 
kvalitetstjenester inden for formel, ikke-
formel og uformel uddannelse, 
børnepasning, livslang læring, kultur og 
sport gennem udvikling af infrastrukturen
og uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesprogrammer af høj 
kvalitet, herunder MOOC'er og 
kombineret læring

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. ii a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) at forbedre adgangen til og 
deltagelsen i kultur, eftersom kulturelle 
og kreative engagementer giver de 
grupper, der er i risiko for udstødelse, 
mulighed for at blive en aktiv del af 
samfundet, såsom økonomisk dårligt 
stillede, ældre medborgere, personer med 
handicap og etniske minoriteter

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) at fremme den socioøkonomiske 
integration af marginaliserede 
befolkningsgrupper, migranter og 
ugunstigt stillede grupper gennem 
integrerede foranstaltninger, herunder
boliger og sociale ydelser

iii) at fremme den socioøkonomiske 
integration af marginaliserede samfund, 
arbejdsløse, unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse 
(NEET'er) og lavtuddannede1a, migranter 
og dårligt stillede grupper, gennem 
integrerede foranstaltninger, der omfatter
boliger og sociale ydelser, kultur- og 
sportsaktiviteter, lokal uddannelse, kultur-
og sportsinfrastruktur og livslang læring

_________________

1a Europa-Parlamentets betænkning om 
en ny dagsorden for færdigheder i Europa 
(A8-0276/2017) .

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at fremme en integreret social, 
økonomisk og miljømæssig udvikling, 
kulturarven og sikkerheden i byområder

i) at fremme en integreret social, 
økonomisk og miljømæssig udvikling, 
kultur, kulturarven, sport og oprettelse af 
sportsinfrastruktur og sikkerheden i 
byområder minder om, at alle projekter 
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vedrørende bevarelse, restaurering, 
genbrug og kommunikation inden for 
kulturarven bør tage hensyn til 
anbefalingerne om kvalitetsinterventioner 
på kulturarvsteder, der er udstedt i 
forbindelse med det europæiske år for 
kulturarv 2018,

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) at forbedre adgangen til kultur og 
fremme de kulturelle og kreative 
industrier med henblik på at bidrage til 
regenerering af landdistrikter og andre 
områder uden for centrum og 
lokalsamfund samt på at øge 
tiltrækningskraften i byer og regioner

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) at fremme en integreret social, 
økonomisk og miljømæssig lokal 
udvikling, kulturarven og sikkerheden, 
herunder i landdistrikter og kystområder, 
også gennem lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet.

ii) at fremme en integreret social, 
økonomisk og miljømæssig lokal 
udvikling, kultur, kulturarven, sport og 
sikkerheden, herunder i landdistrikter og 
kystområder, også gennem lokaludvikling 
styret af lokalsamfundet; minder om, at 
alle projekter vedrørende bevarelse, 
restaurering, genbrug og kommunikation 
inden for kulturarven bør tage hensyn til 
anbefalingerne om kvalitetsinterventioner 
på kulturarvsteder, der er udstedt i 
forbindelse med det europæiske år for 
kulturarv 2018,
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) at styrke bevarelsen af samt 
fremme og udbredelse af kulturarv, både 
materiel og immateriel, i byområder, 
landdistrikter og kystområder

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) uddannelsesprogrammer, 
herunder uddannelse på arbejdspladsen, 
kombineret læring og MOOC'er, livslang 
læring og uddannelsesaktiviteter, 
herunder ikke-formel og uformel læring

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringer i kultur- og 
turistinfrastruktur betragtes som lille og 
er støtteberettiget, hvis EFRU-
medfinansieringen ikke overstiger 
10 000 000 EUR. Loftet hæves til 
20 000 000 EUR, hvis infrastrukturen 
anses for at være verdenskulturarv i 
henhold til artikel 1 i UNESCO's 
konvention om beskyttelse af verdens 
kultur- og naturarv fra 1972.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
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Bilag I – tabel 1 – nr. 4 – kolonne 2 – RCO 70 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCO 70a - Kapaciteten af 
kulturinfrastruktur, der har modtaget 
støtte

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – nr. 4 – kolonne 2 – RCO 70 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCO 70b - Kapaciteten af 
sportsinfrastruktur, der har modtaget 
støtte

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – nr. 5 – kolonne 2 – RCO 77 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCO 77a — Kulturprojekter

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – nr. 5 – kolonne 2 – RCO 77 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCO 77b — Sportsrelaterede projekter

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – nr. 5 – kolonne 3 – RCR 77 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCR 77a — Antal af kulturelle 
infrastrukturer, der har modtaget støtte

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – nr. 5 – kolonne 3 – RCR 77 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCR 77b — Antal af 
turistinfrastrukturer, der har modtaget 
støtte

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – nr. 5 – kolonne 3 – RCR 77 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCR 77c — Antal af naturområder, der 
har modtaget støtte

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – nr. 5 – kolonne 3 – RCR 77 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCR 77d — Stigning i antallet af besøg 
på kulturelle infrastrukturer, der har 
modtaget støtte

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – nr. 5 – kolonne 3 – RCR 77 e (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCR 77e — Stigning i antallet af besøg 
på turistinfrastrukturer, der har modtaget 
støtte

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – nr. 5 – kolonne 3 – RCR 77 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCR 77 — Stigning i antallet af besøg på 
naturområder, der har modtaget støtte

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – nr. 5 – kolonne 3 – RCR 78 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCR 78a — Deltagere og modtagere i 
forbindelse med kulturelle projekter

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – nr. 5 – kolonne 3 – RCR 78 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCR 78b — Deltagere og modtagere i 
forbindelse med sportsprojekter

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 2 – kolonne 3 – RCR 86 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCR 86a — Projekter, der bidrager til 
langsigtet bæredygtig bevarelse af 
kulturarvsteder og som følge af 
kvalitetskontrolanbefalingerne under 
EYCH2018
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