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KORT BEGRUNDELSE

Den største udfordring i Unionen og i verden er fattigdom, som er en krænkelse af 
menneskerettighederne, da fattigdom fratager mennesker deres adgang til og udnyttelse af alle 
deres andre rettigheder. 

I erkendelse af fattigdommens skadelige virkninger fastslog 2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling, at udryddelse af fattigdom i alle former og dimensioner, herunder ekstrem 
fattigdom, er den største globale udfordring og et ufravigeligt krav til bæredygtig udvikling, 
og fattigdomsbekæmpelse i alle former og overalt blev opstillet som det første bæredygtige 
udviklingsmål.

Ud over fattigdom har Unionen stået over for alvorlige udfordringer med segregering, social 
udstødelse og forskelsbehandling, som alle vil fortsætte med at blive værre, hvis vi ikke 
handler hurtigt både gennem Unionens og medlemsstaternes politikker og vores 
finansieringsprogrammer.

For effektivt at kunne udrydde fattigdom og bekæmpe social udstødelse og segregering er der 
behov for en integreret tilgang og for programmering og gennemførelse af 
flerfondsprogrammer. Det er derfor afgørende at sikre kompatibilitet og komplementaritet 
mellem EFRU og Samhørighedsfonden på den ene side og ESF+ (med alle dens mange 
sammensmeltede dele) på den anden side, men også i forholdet til andre fonde som f.eks. 
ELFUL, Erasmus-programmet osv. Vi bør sikre, at deres respektive regler er enkle, fleksible, 
ikke medfører høje administrative omkostninger og indbyrdes stemmer overens.

I øvrigt er vores nationale programmer og EU-programmer og -fonde, selv om det ofte er 
ubevidst eller utilsigtet, diskriminerende, eftersom de ikke tager hensyn til de udfordringer og 
den virkelighed, som mennesker i Unionen lever med. Det er derfor vigtigt, at 
infrastrukturinvesteringer (herunder i adgang til vand, kloakering og elektricitet), økonomisk 
omstilling, energiomstilling, investeringer i digital konnektivitet og transport, udvikling af 
byer og landdistrikter samt foranstaltninger til forebyggelse af klimarisici når ud til alle, der 
bor i Unionen, og dens ugunstigt stillede mikroregioner og landdistrikter.

Hvis vi vil tage de i fællesskab fastlagte værdier i vores traktater alvorligt, og hvis vi vil 
opfylde vores i fællesskab fastlagte EU-forpligtelser og opnå de bæredygtige udviklingsmål, 
kan vi ikke tillade os at have et EU-budget, som ikke sikrer ikke-forskelsbehandling og lige 
muligheder.

Hvis EFRU og Samhørighedsfonden bliver udformet godt, og hvis medlemsstaternes 
myndigheder bekæmper korruption, kan de ændre den nuværende alvorlige situation i Europa, 
de kan bidrage til opfyldelsen af potentialet hos alle vores borgere og indbyggere, og de kan 
bistå med den langsigtede integration af de mennesker, der har fundet deres nye hjem i Den 
Europæiske Union.

Ordførerens vigtigste mål har derfor været at få forslagsteksten til at sikre, at de fremtidige 
projekter - uanset om de finansieres over én eller flere fonde - bliver så inklusive og 
ikkediskriminerende som muligt, og at de muliggør bedre fremtidsudsigter for alle i Unionen 
og dermed gøre vores samfund bæredygtigt.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 
Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge artikel 176 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
("TEUF") skal Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling ("EFRU") bidrage til at 
udligne de største regionale skævheder i 
Unionen. I henhold til nævnte artikel og 
artikel 174, stk. 2 og 3, i TEUF skal EFRU 
således bidrage til at formindske 
forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen 
for de mindst begunstigede områder, idet 
der lægges særlig vægt på områder, der 
lider under alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art, 
bl.a. de nordligste meget tyndt befolkede 
områder samt øområder, 
grænseoverskridende områder og 
bjergområder.

(1) Ifølge artikel 176 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
("TEUF") skal Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling ("EFRU") bidrage til at 
udligne de største regionale skævheder i 
Unionen. I henhold til nævnte artikel og 
artikel 174, stk. 2 og 3, i TEUF skal EFRU 
således bidrage til at formindske 
forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen 
for de mindst begunstigede områder, idet 
der lægges særlig vægt på landdistrikter, 
områder i en industriel overgangsproces 
og på områder, der lider under alvorlige 
naturbetingede eller demografiske ulemper 
af permanent art, bl.a. de nordligste meget 
tyndt befolkede områder samt øområder, 
grænseoverskridende områder og 
bjergområder.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Horisontale principper som fastsat i 
artikel 3 i traktaten om Den Europæiske 
Union ("TEU") og i artikel 10 i TEUF, 
herunder nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i 

(5) Horisontale principper som fastsat i 
artikel 3 i traktaten om Den Europæiske 
Union ("TEU"), med særligt fokus på 
bekæmpelse af social udstødelse og 
forskelsbehandling, og i artikel 10 i 
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TEU, bør respekteres i forbindelse med 
gennemførelsen af EFRU og 
Samhørighedsfonden, idet der tages hensyn 
til chartret om grundlæggende rettigheder i 
Den Europæiske Union. Medlemsstaterne 
bør også overholde forpligtelserne i FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap og sikre tilgængelighed i 
overensstemmelse med artikel 9 og i 
overensstemmelse med Unionens 
lovgivning, der harmoniserer 
tilgængelighedskrav for produkter og 
tjenesteydelser. Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør tilstræbe at fjerne 
uligheder og fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder og integrere kønsaspektet 
samt bekæmpe forskelsbehandling på 
grundlag af køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering. Fondene bør 
ikke støtte aktioner, som bidrager til nogen 
form for segregering. EFRU's og 
Samhørighedsfondens målsætninger bør 
forfølges inden for rammerne af en 
bæredygtig udvikling og Unionens fremme 
af målet om bevarelse, beskyttelse og 
forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i 
artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF 
under hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler. For at beskytte det 
indre markeds integritet skal operationer til 
fordel for virksomheder overholde 
statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 
og 108 i TEUF.

TEUF, herunder nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i 
TEU, bør respekteres i forbindelse med 
gennemførelsen af EFRU og 
Samhørighedsfonden, idet der tages hensyn 
til chartret om grundlæggende rettigheder i 
Den Europæiske Union og den europæiske 
konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder, der begge skal 
respekteres fuldt ud. Medlemsstaterne bør 
også overholde de forpligtelser, der er 
fastsat i FN's konvention om rettigheder 
for personer med handicap, navnlig 
forpligtelsen til at sikre tilgængelighed 
som fastsat i artikel 9 i overensstemmelse 
med Unionens lovgivning, der 
harmoniserer tilgængelighedskrav for 
produkter og tjenesteydelser. 
Tilgængeligheden for handicappede bør 
garanteres i alle infrastrukturprojekter 
finansieret af EFRU og 
Samhørighedsfonden bortset fra i 
behørigt begrundede tilfælde. 
Medlemsstaterne og Kommissionen bør 
tilstræbe at udrydde fattigdom, fjerne 
uligheder og fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder og integrere kønsaspektet 
samt bekæmpe forskelsbehandling i 
overensstemmelse med chartrets artikel 
21, der fastslår, at enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race, 
farve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, 
politiske eller andre anskuelser, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder 
eller seksuel orientering er forbudt. 
Fondene bør ikke støtte aktioner, som 
bidrager til nogen form for segregering. 
EFRU's og Samhørighedsfondens 
målsætninger bør forfølges inden for 
rammerne af en bæredygtig udvikling og 
Unionens fremme af målet om bevarelse, 
beskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og 
artikel 191, stk. 1, i TEUF under 
hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler. For at beskytte det 
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indre markeds integritet skal operationer til 
fordel for virksomheder overholde 
statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 
og 108 i TEUF.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) EFRU og Samhørighedsfonden 
bør bidrage til at opfylde Unionens og 
medlemsstaternes forpligtelse til at 
opfylde de bæredygtige udviklingsmål.

Ændringsforslag 4

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, f.eks. ESF+, 
EFRU og AMIF. For at sikre en 
sammenhængende, stærk og konsekvent 
støtte til solidaritet og indsatsen for 
retfærdig ansvarsdeling blandt 
medlemsstaterne med hensyn til 
migrationsstyring bør EFRU yde støtte for 
at fremme langsigtet integration og 
inklusion af tredjelandsstatsborgere.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9
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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) EFRU bør anvendes til at 
forebygge marginalisering og udrydde 
segregering og bør således bidrage til
medlemsstaternes og regionernes 
bestræbelser på at sikre et højt niveau af 
samhørighed, integration og inklusion i 
samfundene. Investeringer under EFRU
bør også 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. 

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) For effektivt at kunne udrydde 
fattigdom og bekæmpe social udstødelse 
og segregering er der behov for en 
integreret tilgang og for programmering 
og gennemførelse af 
flerfondsprogrammer. Kompatibilitet og 
komplementaritet mellem EFRU og 
Samhørighedsfonden på den ene side og 
ESF+ og ELFUL på den anden side har 
derfor afgørende betydning.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Desuden bør investeringer under 
EFRU bidrage til udviklingen af en samlet 
digital infrastruktur til højhastighedsnet og 
til at fremme ren og bæredygtig 

(10) Desuden bør investeringer under 
EFRU bidrage til udviklingen af en samlet 
digital infrastruktur til højhastighedsnet og 
til at fremme ren og bæredygtig 
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multimodal mobilitet i byerne. multimodal mobilitet i byerne, herunder 
med forbindelser mellem by og land.

Ændringsforslag 8

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-
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.

(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, sociale og geografiske
udfordringer i byområder, herunder 
funktionelle byområder, under hensyntagen 
til behovet for at fremme forbindelserne 
mellem by og land og forbindelser til 
fjerntliggende øregioner. 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-
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. EFRU og 
Samhørighedsfonden bør desuden tackle 
de særlige udfordringer, som 
landdistrikter står over for, bl.a. faldende 
og aldrende befolkningstal, et svagt 
arbejdsmarked, begrænset adgang til 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
mangel på sundheds- og socialtilbud, 
fjern beliggenhed, isolation og risiko for 
fattigdom og social eksklusion.



PE625.438v02-00 10/21 AD\1166578DA.docx

DA

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "et mere intelligent Europa ved at 
fremme innovativ og intelligent økonomisk 
omstilling" ("PO 1") ved:

a) "et mere intelligent Europa ved at 
fremme inklusiv, innovativ og intelligent 
økonomisk omstilling" ("PO 1") ved:

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "et grønnere, kulstoffattigt Europa 
ved at fremme en ren og fair 
energiomstilling, investering i de grønne 
og blå økonomier, den cirkulære økonomi, 
tilpasning til klimaforandringer og 
risikoforebyggelse og -styring" ("PO 2") 
ved:

b) "et grønnere, kulstoffattigt Europa 
for alle ved at fremme en ren og fair 
energiomstilling, investering i de grønne 
og blå økonomier, den cirkulære økonomi, 
tilpasning til klimaforandringer og 
risikoforebyggelse og -styring" ("PO 2") 
ved:

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) at fremme bæredygtig 
vandforvaltning

v) at give alle adgang til vand og 
kloakering og fremme bæredygtig 
vandforvaltning

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "et tættere sammenknyttet Europa 
ved at øge mobilitet og regional IKT-

c) "et tættere sammenknyttet Europa 
for alle ved at øge mobilitet og regional 
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konnektivitet" ("PO 3") ved: IKT-konnektivitet" ("PO 3") ved:

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at øge digital konnektivitet i) at øge digital konnektivitet med 
særligt fokus på de mest ugunstigt stillede 
mikroregioner, landdistrikter og 
fjerntliggende øregioner

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) at udvikle bæredygtig, klimarobust, 
intelligent og intermodal mobilitet på 
nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder 
forbedret adgang til TEN-T og mobilitet på 
tværs af grænserne

iii) at udvikle bæredygtig, klimarobust, 
intelligent og intermodal mobilitet på 
nationalt, regionalt og lokalt plan i alle 
regioner, herunder ugunstigt stillede 
regioner, regioner med små byer og 
landdistrikter, samt forbedret adgang til 
TEN-T og mobilitet på tværs af grænserne

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) at fremme forbindelser mellem by 
og land, især effektiv og bæredygtig 
mobilitet mellem byområder og 
landdistrikter

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "et mere socialt Europa —
gennemførelse af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder" ("PO 4") ved:

d) "et inkluderende og mere socialt 
Europa uden forskelsbehandling –
gennemførelse af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder og afskaffelse af 
fattigdom og social eksklusion" ("PO 4") 
ved:

Ændringsforslag 17

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 inklusion samt adgangen til 
beskæftigelse af høj kvalitet gennem 
udvikling af social innovation og 
infrastruktur

Ændringsforslag 18

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 uddannelse, 
erhvervsuddannelse og livslang læring 
gennem udvikling af infrastrukturen, især i 
landdistrikter

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) at fremme den socioøkonomiske 
integration af marginaliserede 

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

befolkningsgrupper såsom romaer og
andre ugunstigt stillede grupper gennem 
integrerede foranstaltninger, herunder 
boliger og sociale ydelser

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) at fremme den socioøkonomiske 
integration og inklusion af 
tredjelandsstatsborgere gennem 
integrerede foranstaltninger, herunder 
boliger og sociale ydelser

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) at sikre lige adgang til 
sundhedspleje gennem udvikling af 
infrastruktur, herunder primær 
sundhedspleje

iv) at sikre lige adgang til 
sundhedspleje af høj kvalitet gennem 
udvikling af infrastruktur, herunder primær 
sundhedspleje, med særligt fokus på 
landdistrikter og ugunstigt stillede sociale 
grupper såsom romaer

Ændringsforslag 22

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 og inklusiv 
social, økonomisk og miljømæssig 
udvikling, kulturarven og den sociale 
infrastruktur i byområder
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Ændringsforslag 23

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 og inklusiv 
social, økonomisk og miljømæssig lokal 
udvikling, kulturarven og den sociale 
infrastruktur, herunder i landdistrikter, 
kystområder og fjerntliggende øområder, 
også gennem lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i adgang til tjenester b) investeringer i adgang til tjenester
med særligt fokus på ugunstigt stillede, 
marginaliserede og segregerede sociale 
grupper

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFRU kan støtte integreret 
territorial udvikling i programmer under 
begge de mål, der er omhandlet i artikel 4, 
stk. 2, i forordning (EU) 2018/xxxx [new 
CPR] i overensstemmelse med afsnit III, 
kapitel II, i nævnte forordning [new CPR].

1. EFRU kan støtte integreret 
territorial udvikling i programmer under 
begge de mål, der er omhandlet i artikel 4, 
stk. 2, i forordning (EU) 2018/xxxx [new 
CPR] i overensstemmelse med afsnit III, 
kapitel II, i nævnte forordning [new CPR]. 
Integreret territorial udvikling må ikke 
begrænses til byområder, men skal også 
omfatte områder som f.eks. 
storbyområder, byområder/landdistrikter, 
delregioner eller grænseoverskridende 
områder og isolerede landbosamfund.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFRU støtter integreret territorial 
udvikling ud fra territoriale strategier i 
overensstemmelse med artikel [23] i 
forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] 
fokuseret på byområder ("bæredygtig 
byudvikling") i programmer under begge 
de mål, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, 
i nævnte forordning.

1. EFRU støtter integreret territorial 
udvikling ud fra territoriale strategier i 
overensstemmelse med artikel [23] i 
forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] 
fokuseret på (men ikke begrænset til) 
byområder ("bæredygtig byudvikling") i 
programmer under begge de mål, der er 
omhandlet i artikel 4, stk. 2, i nævnte 
forordning.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – kolonne 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Et mere intelligent Europa ved at 
fremme innovativ og intelligent økonomisk 
omstilling

(1) Et mere intelligent Europa ved at 
fremme inklusiv innovativ og intelligent 
økonomisk omstilling

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – kolonne 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Et grønnere, kulstoffattigt Europa 
ved at fremme en ren og fair 
energiomstilling, investering i de grønne 
og blå økonomier, den cirkulære økonomi, 
tilpasning til klimaforandringer og 
risikoforebyggelse og -styring

(2) Et grønnere, kulstoffattigt Europa 
for alle ved at fremme en ren og fair 
energiomstilling, investering i de grønne 
og blå økonomier, den cirkulære økonomi, 
tilpasning til klimaforandringer og 
risikoforebyggelse og -styring

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – kolonne 1 – punkt 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et tættere sammenknyttet Europa 
ved at øge mobilitet og regional IKT-
konnektivitet

(3) Et tættere sammenknyttet Europa 
for alle ved at øge mobilitet og regional 
IKT-konnektivitet

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – kolonne 2 – RCO 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RCO 65 — Rehabiliteret boligkapacitet —
andre

Rehabiliteret boligkapacitet - romaer

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – kolonne 2 – RCO 65 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rehabiliteret boligkapacitet - andre 

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – kolonne 2 – RCO 69 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapaciteten i sundhedsinfrastruktur, der 
har modtaget støtte 

Kapaciteten i sundhedsinfrastruktur, der 
har modtaget støtte - romaer

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – kolonne 2 – RCO 69 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapaciteten i sundhedsinfrastruktur, der 
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har modtaget støtte - andre

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – kolonne 2 – RCO 70 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapaciteten i social infrastruktur, der har 
modtaget støtte (bortset fra boliger)

Kapaciteten i social infrastruktur, der har 
modtaget støtte (bortset fra boliger) -
romaer

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – kolonne 2 – RCO 70 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapaciteten i social infrastruktur, der har 
modtaget støtte (bortset fra boliger) -
andre

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – kolonne 3 – RCR 68 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Belægning af rehabiliterede boliger —
andre

Belægning af rehabiliterede boliger -
romaer

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – kolonne 3 – RCR 68 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Belægning af rehabiliterede boliger —
andre
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – kolonne 3 – RCR 72 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personer med adgang til bedre 
sundhedspleje 

Personer med adgang til bedre 
sundhedspleje - romaer

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – kolonne 3 – RCR 72 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personer med adgang til bedre 
sundhedspleje - andre

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – kolonne 3 – RCR 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årligt antal personer, som anvender de 
sundhedsfaciliteter, der har modtaget støtte 

Årligt antal personer, som anvender de 
sundhedsfaciliteter, der har modtaget støtte 
- romaer

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – kolonne 3 – RCR 73 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årligt antal personer, som anvender de 
sundhedsfaciliteter, der har modtaget 
støtte - andre
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – kolonne 3 – RCR 74 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årligt antal personer, som anvender de 
sociale faciliteter, der har modtaget støtte

Årligt antal personer, som anvender de 
sundhedsfaciliteter, der har modtaget 
støtte - romaer

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – kolonne 3 – RCR 74 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årligt antal personer, som anvender de 
sundhedsfaciliteter, der har modtaget 
støtte - andre
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