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KORTFATTAD MOTIVERING

I förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden (COM(2018)0372) fastställs ramen för 
Eruf och Sammanhållningsfonden för perioden 2021–2027.

Enligt förslaget ska finansieringen koncentreras till vissa prioriterade områden. Förslaget 
innehåller en förteckning över tematiska mål i enlighet med dessa prioriteringar och 
uppmanar till integrerad programplanering. 

Det här yttrandet fokuserar på områden som saknas i förslaget, t.ex. den kreativa industrin, 
kultur, ungdomar och idrott.

Att kultur inte uttryckligen nämns i rättsligt bindande förordningar är ett av de största hindren 
för kulturinvesteringar. Med hänvisning till artikel 167.4 i EUF-fördraget, där det föreskrivs 
att ”unionen ska beakta de kulturella aspekterna då den handlar enligt andra bestämmelser i 
fördragen”, behövs det ett mer ambitiöst angreppssätt. Föredraganden betonar att man måste 
lyfta fram kulturens fulla potential och dess möjligheter att stödja och stimulera ekonomisk 
utveckling, social integration och social sammanhållning. 

Det förslag till förordning som här behandlas hänvisar visserligen till kulturarvet, men tyvärr 
inte till kulturen som vidare begrepp. Det sägs inget om hur kulturen bidrar till lokal och 
regional utveckling, trots att kultur hör mycket nära samman med utbildning, social 
integration och innovation. Kulturen bidrar på många olika sätt till utbildning och lärande 
genom utveckling av kompetens och know-how, till ekonomisk utveckling genom de kreativa 
branscherna och olika konstformer, och till social integration genom att motverka 
marginalisering av samhällsgrupper. Allt detta talar för att kultur uttryckligen bör tas med i 
den föreslagna förteckningen över tematiska mål. Det är också viktigt att fastställa specifika 
åtgärder och avsätta resurser för projekt som inkubatorer, digital infrastruktur (exempelvis 
bredband) och immateriell infrastruktur för utbildnings-, kultur- och forskningsinstitutioner, 
med beaktande av att åtminstone 11 miljarder euro av de sammanhållningspolitiska resurserna 
gick till kulturrelaterade projekt under perioderna 2007–2013 respektive 2014–2020.

När projekten och deras resultat utvärderas bör en bredare uppsättning indikatorer användas 
för att stärka den prestations- och resultatbaserade inriktningen. Föredraganden föreslår därför 
en ny uppsättning indikatorer för infrastrukturprojekt för turism, kultur och natur, så att man 
bättre kan fånga upp ökningen av besök vid platser som fått stöd.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för regional utveckling att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Främjandet av barns rättigheter, i 
enlighet med FN:s konvention om barnets 
rättigheter, är ett uttryckligt mål för EU:s 
politik (artikel 3 i EU-fördraget). EU och 
medlemsstaterna bör använda Eruf på 
lämpligt sätt för att stödja åtgärder till 
förmån för ändamålsenliga insatser som 
bidrar till att barns rättigheter 
respekteras.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I en allt mer sammanlänkad värld 
och med tanke på den demografiska 
utvecklingen och migrationsdynamiken är 
det klart att unionens migrationspolitik 
kräver en gemensam strategi som vilar på 
synergier och komplementaritet mellan 
olika finansieringsinstrument. För att 
säkerställa ett sammanhängande, starkt och 
enhetligt stöd för solidaritet och 
ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna 
när det gäller att hantera migrationen bör 
Eruf ge stöd till att underlätta en långsiktig 
integrering av migranter.

(8) I en allt mer sammanlänkad värld 
och med tanke på den demografiska 
utvecklingen och migrationsdynamiken är 
det klart att unionens migrationspolitik 
kräver en gemensam strategi som vilar på 
synergier och komplementaritet mellan 
olika finansieringsinstrument. För att 
säkerställa ett sammanhängande, starkt och 
enhetligt stöd för solidaritet och 
ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna 
när det gäller att hantera migrationen bör 
Eruf ge stöd till att underlätta en långsiktig 
integrering av migranter, oberoende av 
deras uppehållsstatus. Medlemsstaterna 
bör se till att de lokala och regionala 
myndigheterna har tillgång till Eruf-
medel i tillräcklig utsträckning för att 
kunna hantera integrationen av 
migranter på lokal och regional nivå.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) En rättvis övergång till en socialt 
och miljömässigt hållbar ekonomi bör 
bidra till att konsolidera 
framtidsorienterade utvecklingsvägar 
genom att bättre anpassa lokal och 
regional kompetens till åtagandena om 
minskade koldioxidutsläpp, och bygga 
upp kapacitet och stödsystem i detta syfte. 
Rättvisa övergångsprocesser är 
långsiktiga och de är kraftigt beroende av 
åtgärder och åtaganden på 
utbildningsområdet. De bör utvecklas 
nedifrån och upp och i samarbete med 
relevanta offentliga, ekonomiska och 
sociala parter samt organ som företräder 
det civila samhället.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att stödja medlemsstaternas och 
regionernas ansträngningar att möta nya 
utmaningar och säkerställa en hög 
säkerhetsnivå för sina invånare och 
förebygga radikalisering med avstamp i 
synergier och komplementaritet med andra 
av unionens politikområden, bör 
investeringar inom ramen för Eruf bidra till 
säkerhet i områden där det finns ett behov 
av att säkerställa säkra offentliga platser 
och säker kritisk infrastruktur, såsom 
transport och energi.

(9) För att stödja medlemsstaternas och 
regionernas ansträngningar att möta nya 
utmaningar och säkerställa en hög 
säkerhetsnivå för sina invånare, och 
inkludering av alla invånare, med 
förebyggande strategier för att undvika 
marginalisering eller radikalisering, med 
avstamp i synergier och komplementaritet 
med andra av unionens politikområden, 
t.ex. för kultur, utbildning, ungdomar och 
idrott, särskilt inom ramen för Kreativa 
Europa (också med hjälp av 
spetskompetensstämpeln), Erasmus och 
den europeiska solidaritetskåren, bör 
investeringar inom ramen för Eruf 
användas för att underlätta tillgången till 
utbildning, kultur och amatöridrott 
genom att hjälpa myndigheterna att rusta 
upp sin infrastruktur och bidra till 
säkerhet i områden där det finns ett behov 
av att säkerställa säkra offentliga platser 
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och säker kritisk infrastruktur, såsom 
transport och energi, liksom till hållbar 
sammanhållning i samhällena, med 
öppna offentliga utrymmen för kultur.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Arbetsgruppen med 
medlemsstaternas experter på offentlig 
politik och potentialen i den kulturella
och den kreativa sektorn kom med sin 
rapport om den öppna 
samordningsmetoden 2018, och i den 
rapporten betonas att den kulturella och 
kreativa sektorn är en drivkraft genom att 
den förenar kultur och kreativitet med 
innovation, social sammanhållning, 
regional utveckling och entreprenörskap. 
Det stora antalet regionala strategier för 
smart specialisering, däribland den om 
kultur och kreativitet, erbjuder en 
möjlighet att stärka det gemensamma 
arbetet.

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 

(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 
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tjänster, produktiva investeringar i små och 
medelstora företag, utrustning, mjukvara 
och immaterilla tillgångar samt åtgärder 
med avseende på information, 
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+.

tjänster, med särskilt fokus på 
missgynnade, marginaliserade och 
segregerade samhällsgrupper, produktiva 
investeringar i små och medelstora företag, 
inbegripet den kulturella och kreativa 
sektorn, utrustning, mjukvara och 
immateriella tillgångar samt åtgärder med 
avseende på information, 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+.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Medlemsstaterna bör med hjälp av 
de gemensamma output- och 
resultatindikatorerna i bilaga I regelbundet 
informera kommissionen om de framsteg 
som gjorts. De gemensamma output- och 
resultatindikatorerna får, i tillämpliga fall,
kompletteras med programspecifika 
output- och resultatindikatorer. 
Informationen från medlemsstaterna bör 
utgöra den grund som kommissionen bör 
använda för att med hjälp av de centrala 
indikatorer som fastställts i bilaga II 
rapportera om de framsteg som gjorts för 
att uppnå de särskilda målen under hela 
programperioden.

(22) Medlemsstaterna bör med hjälp av 
de gemensamma output- och 
resultatindikatorerna i bilaga I regelbundet 
informera kommissionen om de framsteg 
som gjorts. De gemensamma output- och 
resultatindikatorerna får, i tillämpliga fall, 
kompletteras med programspecifika 
output- och resultatindikatorer. 
Informationen från medlemsstaterna bör 
utgöra den grund som kommissionen bör 
använda för att med hjälp av de centrala 
kvantitets- och kvalitetsindikatorer som 
fastställts i bilaga II rapportera om de 
framsteg som gjorts för att uppnå de 
särskilda målen under hela 
programperioden.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 finns det 
ett behov av att utvärdera fonderna på 
grundval av den information som samlats 
på basis av särskilda krav på övervakning 
och samtidigt undvika överreglering och 
administrativa bördor, särskilt för 
medlemsstaterna. Dessa krav kan i 
förekommande fall innefatta mätbara 
indikatorer som kan användas som 
utgångspunkt för utvärdering av fondernas 
praktiska genomslag.

(23) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016 finns det 
ett behov av att utvärdera fonderna på 
grundval av den information som samlats 
på basis av särskilda krav på övervakning 
och samtidigt undvika överreglering och 
administrativa bördor, särskilt för 
medlemsstaterna. Dessa krav kan i 
förekommande fall innefatta mätbara 
kvantitets- och kvalitetsindikatorer som 
kan användas som utgångspunkt för 
utvärdering av fondernas praktiska 
genomslag.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerad territoriell utveckling för 
att mer effektivt tackla de såväl 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga som
demografiska och samhälleliga utmaningar 
som påverkar stadsområdena, inbegripet 
funktionella stadsområden, samtidigt som 
behovet av att främja kopplingar mellan 
stad och landsbygd beaktas. Kriterier för 
urval av stadsområden där integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling ska 
genomföras, och vägledande belopp för 
dessa åtgärder, bör fastställas i 
programmen inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt, och ett 
minimimål på 6 % av Eruf-medlen som 
tilldelas på nationell nivå bör gå till detta 
ändamål. Det bör även fastställas att denna 

(25) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerad territoriell utveckling för 
att mer effektivt tackla de ekonomiska, 
miljö- och klimatmässiga, kulturella,
demografiska och samhälleliga utmaningar 
som påverkar stadsområdena, inbegripet 
funktionella stadsområden, samtidigt som 
behovet av att främja kopplingar mellan 
stad och landsbygd och överbrygga den 
digitala klyftan beaktas. Kriterier för urval 
av stadsområden där integrerade åtgärder 
för hållbar stadsutveckling ska genomföras, 
och vägledande belopp för dessa åtgärder, 
bör fastställas i programmen inom målet 
Investering för sysselsättning och tillväxt, 
och ett minimimål på 6 % av Eruf-medlen 
som tilldelas på nationell nivå bör gå till 
detta ändamål. Det bör även fastställas att 
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procentandel bör respekteras under hela 
programperioden när anslag överförs 
mellan prioriteringar i ett program eller 
mellan program, inklusive vid 
halvtidsöversynen.

denna procentandel bör respekteras under 
hela programperioden när anslag överförs 
mellan prioriteringar i ett program eller 
mellan program, inklusive vid 
halvtidsöversynen.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Kultur, utbildning, volontärarbete 
och idrott är viktiga drivkrafter för att 
uppnå målen om ett mer sammanhållet, 
inkluderande och innovativt samhälle.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Eftersom målet för denna 
förordning, nämligen att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen genom att avhjälpa de 
viktigaste regionala obalanserna i unionen, 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, utan snarare, på grund av 
de omfattande skillnaderna mellan de olika 
regionernas utvecklingsnivåer och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna samt de begränsade ekonomiska 
resurserna i medlemsstaterna och 
regionerna, kan uppnås bättre på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i EUF-fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(29) Eftersom målet för denna 
förordning, nämligen att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen genom att avhjälpa de 
viktigaste regionala obalanserna i unionen
genom medborgarorienterade strategier 
för att ge stöd till lokalt ledd utveckling 
och stimulera ett aktivt medborgarskap, 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, utan snarare, på grund av 
de omfattande skillnaderna mellan de olika 
regionernas utvecklingsnivåer och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna samt de begränsade ekonomiska 
resurserna i medlemsstaterna och 
regionerna, kan uppnås bättre på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i EUF-fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
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är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) De demografiska förändringarna 
är en av de största utmaningar som EU 
står inför och har omfattande 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
följder. Det handlar om en åldrande 
befolkning, färre ungdomar, lägre 
födelsetal, mindre aktiv arbetskraft och 
kompetensflykt. I detta sammanhang bör 
särskild uppmärksamhet ägnas de 
regioner där den demografiska krisen är 
allvarlig.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) säkra nyttan av digitaliseringen för 
invånare, företag och myndigheter,

ii) säkra nyttan av digitaliseringen för 
invånare, företag, myndigheter och 
offentliga institutioner,

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) förbättra de små och medelstora 
företagens tillväxt och konkurrenskraft,

iii) förbättra de små och medelstora 
företagens kreativitet, tillväxt och 
konkurrenskraft,
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Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) utveckla färdigheter för smart 
specialisering, strukturomvandling och 
entreprenörskap.

iv) utveckla färdigheter och 
utbildningsprogram, till exempel blandat 
lärande, för smart specialisering, 
strukturomvandling och entreprenörskap.

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) effektivisera arbetsmarknaderna 
och förbättra tillgången till sysselsättning 
av god kvalitet genom att utveckla social 
innovation och social infrastruktur,

i) effektivisera arbetsmarknaderna 
och förbättra tillgången till sysselsättning 
av god kvalitet, särskilt för ungdomar,
genom att utveckla social innovation och 
social infrastruktur,

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) förbättra tillgången till tjänster av 
god kvalitet för alla inom utbildning och 
livslångt lärande genom att utveckla 
infrastruktur,

ii) förbättra tillgången till tjänster av 
god kvalitet för alla inom formell, icke-
formell och informell utbildning, 
småbarnsomsorg, fortbildning och 
livslångt lärande, kultur och idrott genom 
att utveckla infrastruktur samt program för 
utbildning och yrkesutbildning av hög 
kvalitet, inbegripet öppna nätkurser och 
blandat lärande,

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) förbättra tillgången till och 
deltagandet i kultur, eftersom kulturellt 
och kreativt engagemang ger grupper som 
riskerar att bli utestängda, exempelvis 
ekonomiskt svaga personer, äldre, 
personer med funktionsnedsättning och 
etniska minoriteter, möjlighet att bli en 
aktiv del av samhället,

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) förbättra den socioekonomiska 
integrationen av marginaliserade grupper, 
migranter och missgynnade grupper, 
genom integrerade åtgärder, bl.a. bostäder 
och sociala tjänster,

iii) förbättra den socioekonomiska 
integrationen av marginaliserade grupper, 
arbetslösa, ungdomar som varken arbetar 
eller studerar, lågutbildade1a , migranter 
och missgynnade grupper, genom 
integrerade åtgärder, för bl.a. bostäder och 
sociala tjänster, kultur- och 
idrottsverksamhet, lokal utbildnings-, 
kultur- och idrottsinfrastruktur och 
livslångt lärande,

_________________

1a  Europaparlamentets betänkande om en 
ny kompetensagenda för Europa (A8-
0276/2017).

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) främja en integrerad social, 
ekonomisk och miljömässig utveckling, 
kulturarvet och säkerhet i stadsområden,

i) främja en integrerad social, 
ekonomisk och miljömässig utveckling, 
kultur, kulturarvet, idrott och tillhörande 
infrastruktur samt säkerhet i 
stadsområden, alla projekt som rör 
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bevarande, restaurering, återanvändning 
och kommunikation i samband med 
kulturarvet bör beakta de 
rekommendationer om åtgärder av 
kvalitet på kulturarvsplatser som 
utfärdades under Europaåret för 
kulturarv 2018,

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) förbättra tillgången till kultur och 
främja den kulturella och den kreativa 
sektorn i syfte att bidra till förnyelsen av 
områden och samhällen på landsbygden 
och andra platser utanför centralorterna 
och för att öka attraktionskraften i städer 
och regioner,

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) främja en integrerad, social, 
ekonomisk och miljömässig lokal 
utveckling, kulturarvet och säkerhet, 
inklusive på landsbygden och i 
kustområden, även genom lokalt ledd 
utveckling.

ii) främja en integrerad, social, 
ekonomisk och miljömässig lokal 
utveckling, kultur, kulturarvet, idrott och 
säkerhet, inklusive på landsbygden och i 
kustområden, även genom lokalt ledd 
utveckling, alla projekt som rör 
bevarande, restaurering, återanvändning 
och kommunikation i samband med 
kulturarvet bör beakta de 
rekommendationer om åtgärder av 
kvalitet på kulturarvsplatser som 
utfärdades under Europaåret för 
kulturarv 2018,
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) främja bevarande, främjande och 
spridning av kulturarv, både materiellt 
och immateriellt, i stads-, landsbygds- och 
kustområden,

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Utbildningsprogram, till exempel 
utbildning på arbetsplatsen, blandat 
lärande och öppna nätkurser, livslångt 
lärande och utbildningsverksamhet, 
inbegripet icke-formellt och informellt 
lärande.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar i kultur- och 
turistinfrastruktur ska anses vara 
småskaliga och stödberättigade om Erufs 
medfinansiering inte överstiger 
10 000 000 EUR. Detta tak ska höjas till 
20 000 000 EUR om det rör sig om 
infrastruktur som anses utgöra en del av 
världskulturarvet i den mening som avses 
i artikel 1 i Unescos konvention från 1972 
om skydd för världens kultur- och 
naturarv.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – punkt 4 – kolumn 2 – RCO 70a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  RCO 70a – Kapacitet hos 
kulturinfrastruktur som får stöd

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – punkt 4 – kolumn 2 – RCO 70b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  RCO 70b – Kapacitet hos 
idrottsinfrastruktur som får stöd

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – punkt 5 – kolumn 2 – RCO 77a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  RCO 77a – Kulturprojekt

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – punkt 5 – kolumn 2 – RCO 77b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  RCO 77b – Idrottsrelaterade projekt
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – punkt 5 – kolumn 3 – RCR 77a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

RCR 77a – Antal kulturinfrastrukturer 
som får stöd

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – punkt 5 – kolumn 3 – RCR 77b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

RCR 77b – Antal turistinfrastrukturer 
som får stöd

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – punkt 5 – kolumn 3 – RCR 77c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  RCR 77c – Antal naturområden som får 
stöd

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – punkt 5 – kolumn 3 – RCR 77d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  RCR 77d – Ökning av besök vid 
kulturinfrastruktur som får stöd
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – punkt 5 – kolumn 3 – RCR 77e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  RCR 77e – Ökning av besök vid 
turistinfrastruktur som får stöd

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – punkt 5 – kolumn 3 – RCR 77f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  RCR 77f – Ökning av besök vid 
naturområden som får stöd

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – punkt 5 – kolumn 3 – RCR 78a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  RCR 78a – Deltagare och stödmottagare –
kulturprojekt

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – punkt 5 – kolumn 3 – RCR 78b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  RCR 78b – Deltagare och stödmottagare –
idrottsrelaterade projekt
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 2 – kolumn 3 – RCR 86a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  RCR 86a – Projekt som bidrar till 
långsiktigt hållbart bevarande av 
kulturarvsplatser och som följer de 
rekommendationer om kvalitetskontroll 
som utfärdats under Europaåret för 
kulturarv 2018
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