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KORT BEGRUNDELSE

1. Kommissionens forslag 

Forslaget til forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (herefter benævnt 
"EFRU") og Samhørighedsfonden definerer de centrale målsætninger for gennemførelsen af 
EFRU og Samhørighedsfonden.

Denne forordning indfører en tematisk koncentration på nationalt plan, der skal danne 
grundlag for medlemsstaternes gennemførelse af fondene. Inden for denne ramme foreslår 
Kommissionen, at størstedelen af midlerne (65 %-85 %) bliver koncentreret om at bidrage til 
de politiske målsætninger PO 1 om "et mere intelligent Europa" og PO 2 om "et grønnere, 
kulstoffattigt Europa", som er opstillet i EU-forordningen om fælles bestemmelser for alle 
EU-fondene. 

Denne forordning opstiller også en udtømmende liste over ikke-støtteberettigede aktiviteter, 
der falder uden for anvendelsesområdet for fondenes interventioner.

Endelig definerer forordningen et sæt overvågningsindikatorer og fastsætter den tilgang, der 
skal følges i forhold til specifikke territorier, bl.a. hvad angår bæredygtig byudvikling, samt til 
regionerne i den yderste periferi.

2. Ordførerens forslag

Regionerne er bedst i stand til at definere deres behov og prioriteringer, og det er 
hensigtsmæssigt at fremme en decentraliseret forvaltningspraksis i forbindelse med 
gennemførelsen af de europæiske fonde – derfor foreslår ordføreren, at der opretholdes en 
tematisk koncentration på regionalt plan i stedet for på nationalt plan, som fastsat i denne 
forordning.

Ordføreren foreslår desuden, at den tematiske koncentration udvides til at omfatte andre 
politiske målsætninger for at give regionerne større fleksibilitet ved anvendelsen af EFRU-
midlerne. I dette øjemed foreslår ordføreren, at den politiske målsætning PO 3 om "et 
sammenknyttet Europa" inddrages under den tematiske koncentration ud fra den betragtning, 
at transportsektoren spiller en central rolle for realiseringen af EU's prioriterede målsætninger.

Endvidere foreslår ordføreren, at mindsteandelen af midler, der er afsat til den politiske 
målsætning om "et mere intelligent Europa"(PO 1), reduceres fra 60 % til 30 % for de mere 
udviklede regioners vedkommende, fra 45 % til 30 % for regioner i overgangsfasen og fra 
35 % til 20 % for de mindre udviklede regioner for at give regionerne større fleksibilitet med 
hensyn til at støtte andre politiske målsætninger.

Ordføreren foreslår, at der indføres nye specifikke målsætninger vedrørende transport, 
eftersom transportsektoren spiller en central rolle ved gennemførelsen af EU's prioriterede 
målsætninger:

 en specifik målsætning, der er relateret til intelligent mobilitet og kvaliteten af 
transportydelser inden for rammerne af den politiske målsætning PO 1: "et mere 
intelligent Europa";
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 en specifik målsætning, der er relateret til bæredygtig mobilitet inden for rammerne af 
den politiske målsætning PO 2: "et grønnere Europa";

 en specifik målsætning, der er relateret til finansieringen af en fond for en retfærdig 
overgang inden for rammerne af den politiske målsætning PO 2: "et grønnere Europa";

 en specifik målsætning, der er relateret til mobilitet som et instrument til fremme af 
territorial samhørighed inden for rammerne af den politiske målsætning PO 3: "et 
tættere sammenknyttet Europa";

 en specifik målsætning, der er relateret til adgang til kollektiv trafik inden for 
rammerne af den politiske målsætning PO): "et mere socialt Europa".

Med henblik på at fremme udnyttelsen af EFRU i transportsektoren foreslår ordføreren 
ligeledes, at visse bestemmelser, som begrænser anvendelsen af EFRU i regionale lufthavne 
og i rullende materiel til anvendelse i forbindelse med jernbanetransport, udgår.

Endelig fremsætter ordføreren ændringsforslag, som har til formål at fremme synergi mellem 
EFRU, Samhørighedsfonden og de øvrige instrumenter i EU-budgettet til finansiering af 
udvikling af det transeuropæiske transportnet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

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 
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 

(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 
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 hindringsfri 
tilgængelighed i overensstemmelse med 
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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.

artikel 9 og i overensstemmelse med 
Unionens lovgivning, der harmoniserer 
tilgængelighedskrav for produkter og 
tjenesteydelser. Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør tilstræbe at fjerne 
uligheder, mindske de regionale forskelle
og fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder og integrere kønsaspektet samt 
bekæmpe forskelsbehandling på grundlag 
af køn, nationalitet, 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 EU's 
klimapolitiske forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen om klimaændringer og 
Unionens fremme af en bæredygtig 
udvikling, 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.

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 

(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 
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migrationsstyring bør EFRU yde støtte for 
at fremme langsigtet integration af 
migranter.

migrationsstyring bør EFRU og 
Samhørighedsfonden yde støtte for at 
fremme langsigtet integration af migranter.

Ændringsforslag 3

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 sikkerheds-
og samhørighedsniveau 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.

Ændringsforslag 4

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 
multimodal mobilitet i byerne.

(10) Desuden bør investeringer under 
EFRU bidrage til udviklingen af 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturnet samt en samlet 
digital infrastruktur til højhastighedsnet og 
til at fremme ren, tryg og bæredygtig 
multimodal mobilitet i byerne.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) EFRU bør bidrage til at udligne de 
største regionale skævheder i Unionen og 
til at mindske forskellene mellem de 
forskellige regioners udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede regioner, herunder dem, der 
står over for udfordringer som følge af 
dekarboniseringstilsagn. EFRU-støtte 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst bør derfor 
koncentreres om Unionens centrale 
prioriteter i overensstemmelse med de 
politiske målsætninger, der er fastsat i 
forordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. 
Derfor bør EFRU-støtte koncentreres om 
de politiske målsætninger "et mere 
intelligent Europa ved at fremme 
innovativ og intelligent økonomisk 
omstilling" og "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". Denne 
tematiske koncentration bør opnås på 
nationalt plan, samtidig med at der gives 
mulighed for fleksibilitet inden for de 
enkelte programmer og mellem de tre 
grupper af medlemsstater, som er dannet 
ud fra deres respektive 
bruttonationalindkomst. Dertil kommer, 
at metoden til at klassificere 
medlemsstaterne bør præciseres under 
hensyntagen til den særlige situation i 
regionerne i den yderste periferi.

(17) EFRU bør bidrage til at udligne de 
største regionale skævheder i Unionen og 
til at mindske forskellene mellem de 
forskellige regioners udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede regioner, herunder dem, der 
står over for udfordringer som følge af 
dekarboniseringstilsagn. EFRU-støtte 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst bør derfor 
koncentreres om Unionens centrale 
prioriteter i overensstemmelse med de 
politiske målsætninger, der er fastsat i 
forordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. 
Derfor bør EFRU-støtte koncentreres om 
de politiske målsætninger "et mere 
intelligent Europa", "et grønnere, 
kulstoffattigt Europa", "et tættere 
sammenknyttet Europa" samt "et mere 
socialt Europa". Denne tematiske 
koncentration bør opnås på regionalt plan, 
samtidig med at der gives mulighed for 
fleksibilitet inden for de enkelte 
programmer.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Denne forordning bør fastsætte de 
forskellige typer af aktiviteter, hvis 

(19) Denne forordning bør fastsætte de 
forskellige typer af aktiviteter, hvis 
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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. 
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+.

omkostninger kan støttes gennem 
investeringer fra EFRU og 
Samhørighedsfonden under deres 
respektive målsætninger, jf. TEUF. 
Samhørighedsfonden og EFRU bør kunne 
yde støtte til investeringer inden for miljø 
og TEN-T. For så vidt angår EFRU, bør 
listen over aktiviteter forenkles, og den bør 
kunne yde støtte til investeringer i 
infrastruktur, sikkerheden i eksisterende 
tunneller og broer, 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+.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) De transeuropæiske 
transportnetprojekter skal i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
1316/2013 fortsat finansieres via 
Samhørighedsfonden både ved delt 
forvaltning og direkte forvaltning under 
Connecting Europe-faciliteten ("CEF").

(20) De transeuropæiske 
transportnetprojekter skal i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
1316/2013 fortsat finansieres via 
Samhørighedsfonden og EFRU både ved 
delt forvaltning og direkte forvaltning 
under Connecting Europe-faciliteten 
("CEF").
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) For at optimere merværdien af de 
investeringer, som helt eller delvist er 
finansieret via EU-budgettet, inden for 
transportsektoren bør der endvidere satses 
på synergi mellem EFRU og de 
instrumenter, der er omfattet af direkte 
forvaltning, som f.eks. European 
Interconnection Mechanism (EIM) samt 
finansieringsinstrumenterne under det 
fremtidige "InvestEU"-program.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Der bør tages særligt hensyn til 
regionerne i den yderste periferi, især ved 
at vedtage foranstaltninger i henhold til 
artikel 349 i TEUF om en supplerende 
tildeling til regionerne i den yderste 
periferi for at udligne ekstraomkostninger i 
disse regioner som følge af en eller flere af 
de vedvarende ulemper, der er omhandlet i 
artikel 349 i TEUF, dvs. deres fjerne 
beliggenhed, deres status som øsamfund, 
deres lille areal, deres vanskelige 
topografiske og klimatiske forhold, deres 
økonomiske afhængighed af nogle få 
produkter, forhold, som er vedvarende og 
kumulative, og som alvorligt hæmmer 
disse regioner i deres udvikling. Denne 
tildeling kan dække investeringer, 
driftsomkostninger og offentlige 
serviceforpligtelser, som tager sigte på at 
udligne ekstraomkostningerne ved sådanne 
ulemper. Driftsstøtte kan dække udgifter til 
godstransporttjenester og etableringsstøtte 
til transporttjenester samt udgifter til 

(27) Der bør tages særligt hensyn til 
regionerne i den yderste periferi, især ved 
at vedtage foranstaltninger i henhold til 
artikel 349 i TEUF om en supplerende 
tildeling til regionerne i den yderste 
periferi for at udligne ekstraomkostninger i 
disse regioner som følge af en eller flere af 
de vedvarende ulemper, der er omhandlet i 
artikel 349 i TEUF, dvs. deres fjerne 
beliggenhed, deres status som øsamfund, 
deres lille areal, deres vanskelige 
topografiske og klimatiske forhold, deres 
økonomiske afhængighed af nogle få 
produkter, forhold, som er vedvarende og 
kumulative, og som alvorligt hæmmer 
disse regioner i deres udvikling. Denne 
tildeling kan dække investeringer, 
driftsomkostninger og offentlige 
serviceforpligtelser, som tager sigte på at 
udligne ekstraomkostningerne ved sådanne 
ulemper. Driftsstøtte kan dække udgifter til 
godstransporttjenester, grøn logistik, 
mobilitetsforvaltning og etableringsstøtte 
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operationer i tilknytning til 
opbevaringsvanskeligheder, et 
uforholdsmæssigt omfattende 
produktionsudstyr og vedligeholdelse heraf 
samt mangel på menneskelige ressourcer 
på det lokale arbejdsmarked. For at 
beskytte det indre markeds integritet og 
som det er tilfældet for alle operationer, der 
samfinansieres af EFRU og 
Samhørighedsfonden, bør EFRU-støtte til 
finansieringen af drifts- og 
investeringsstøtte i regionerne i den yderste 
periferi overholde statsstøttereglerne, som 
fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

til transporttjenester samt udgifter til 
operationer i tilknytning til 
opbevaringsvanskeligheder, et 
uforholdsmæssigt omfattende 
produktionsudstyr og vedligeholdelse heraf 
samt mangel på menneskelige ressourcer 
på det lokale arbejdsmarked. For at 
beskytte det indre markeds integritet og 
som det er tilfældet for alle operationer, der 
samfinansieres af EFRU og 
Samhørighedsfonden, bør EFRU-støtte til 
finansieringen af drifts- og 
investeringsstøtte i regionerne i den yderste 
periferi overholde statsstøttereglerne, som 
fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at styrke forsknings- og 
innovationskapaciteten og udbredelsen af 
avancerede teknologier

i) at fremme forsknings- og 
innovationskapaciteten og udbredelsen af 
avancerede teknologier

Ændringsforslag 11

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 og 
regeringer og forbedre den digitale 
konnektivitet

Ændringsforslag 12

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

iii) at fremme SMV'ers vækst og 
konkurrenceevne

iii) at fremme SMV'ers vækst, 
konkurrenceevne og modstandsdygtighed

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) at udvikle intelligente, sikre og 
interoperable transportformer

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v a) at fremme bæredygtig multimodal 
nulemissionsmobilitet i byerne

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi a) at støtte strukturelle ændringer 
med henblik på at gennemføre 
omstillingen til energiproduktion med lav 
CO2-udledning

Ændringsforslag 16

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

i) at øge digital konnektivitet i) at øge digital konnektivitet og 
grænseoverskridende forbindelser

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) at udvikle et bæredygtigt, 
klimarobust, intelligent, sikkert og 
intermodalt TEN-T

ii) at udvikle et bæredygtigt, 
klimarobust, intelligent, trygt og sikkert og 
intermodalt TEN-T

Ændringsforslag 18

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, tryg og sikker intermodal 
mobilitet på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, herunder forbedret adgang til TEN-T,
mobilitet på tværs af grænserne og 
konnektivitet med regionerne i den yderste 
periferi

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) at fremme bæredygtig multimodal 
mobilitet i byerne

iv) at fremme bæredygtig multimodal 
og tilgængelig mobilitet i byerne, 
herunder gang, cykling, offentlig 
transport og delt mobilitet
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Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii a) at skabe bedre adgang til inklusive 
transporttjenester af høj kvalitet

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 gennem udvikling af 
infrastruktur, herunder primær 
sundhedspleje, der omfatter landdistrikter

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 social, 
økonomisk og miljømæssig udvikling, 
kulturarven, turismesektoren og 
sikkerheden i byområder

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 

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

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii a) at træffe foranstaltninger til at 
gøre regioner og territorier mere 
attraktive for turister ved at fremme 
bæredygtig turisme.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår programmer, der 
gennemføres under målet om investeringer 
i beskæftigelse og vækst, skal de samlede 
EFRU-midler i hver enkelt medlemsstat 
koncentreres på nationalt plan, jf. stk. 3 og 
4.

1. For så vidt angår programmer, der 
gennemføres under målet om investeringer 
i beskæftigelse og vækst, skal de samlede 
EFRU-midler i hver enkelt medlemsstat 
koncentreres på regionalt plan, jf. stk. 3 og 
4.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår den tematiske 
koncentration af støtten til medlemsstater, 
der omfatter regioner i den yderste periferi, 
behandles de EFRU-midler, der specifikt 
tildeles programmer for regionerne i den 
yderste periferi, og dem, der tildeles alle 
andre regioner, særskilt.

2. For så vidt angår den tematiske 
koncentration af støtten til 
medlemsstaternes regioner i den yderste 
periferi, behandles de EFRU-midler, der 
specifikt tildeles programmer for 
regionerne i den yderste periferi, og dem, 
der tildeles alle andre regioner, særskilt.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne klassificeres ud fra deres 
relative bruttonationalindkomst pr. 
indbygger som følger:

Regionerne klassificeres i 
overensstemmelse med artikel 102 i 
forordning (EU) 2018/xxx [new CPR]:

a) dem med en relativ 
bruttonationalindkomst pr. indbygger på 
100% af EU-gennemsnittet eller derover 
("gruppe 1")

a) mindre udviklede regioner, hvis 
BNP pr. indbygger er under 75 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 (herefter 
benævnt "mindre udviklede regioner")

b) dem med en relativ 
bruttonationalindkomst pr. indbygger på 
75% af EU-gennemsnittet eller derover, 
men under 100% ("gruppe 2")

b) overgangsregioner, hvis BNP pr. 
indbygger er mellem 75 % og 100 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 (herefter 
benævnt "overgangsregioner")

c) dem med en relativ 
bruttonationalindkomst pr. indbygger på 
under 75% af EU-gennemsnittet 
("gruppe 3").

c) mere udviklede regioner, hvis BNP 
pr. indbygger er over 100% af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 (herefter 
benævnt "mere udviklede regioner").

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne artikel forstås ved relativ 
bruttonationalindkomst pr. indbygger 
forholdet mellem 
bruttonationalindkomsten pr. indbygger i 
en medlemsstat målt i 
købekraftstandarder og beregnet ud fra 
EU-tal for perioden fra 2014 til 2016 og 
den gennemsnitlige 
bruttonationalindkomst pr. indbygger i 
købekraftstandarder i de 27 
medlemsstater i samme referenceperiode.

udgår

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår programmer under målet 
om investeringer i beskæftigelse og vækst 
for regioner i den yderste periferi, 
klassificeres de i gruppe 3.

For så vidt angår programmer under målet 
om investeringer i beskæftigelse og vækst 
for regioner i den yderste periferi, 
klassificeres de i gruppen af mindre 
udviklede regioner.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Medlemsstater i gruppe 1 skal 
tildele mindst 85 % af deres samlede 
EFRU-midler under andre prioriteter end 
teknisk bistand til PO 1 og PO 2 og mindst 
60 % til PO 1.

a) Medlemsstater i gruppe 1 skal 
tildele mindst 60 % af deres samlede 
EFRU-midler under andre prioriteter end 
teknisk bistand til PO 1 og PO 2.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Medlemsstater i gruppe 2 skal 
tildele mindst 45 % af deres samlede 
EFRU-midler under andre prioriteter end 
teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til 
PO 2. 

b) Medlemsstater i gruppe 2 skal 
tildele mindst 20 % af deres samlede 
EFRU-midler under andre prioriteter end 
teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til 
PO 2. 

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Medlemsstater i gruppe 3 skal 
tildele mindst 35 % af deres samlede 
EFRU-midler under andre prioriteter end 
teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til 

c) Medlemsstater i gruppe 3 skal 
tildele mindst 15 % af deres samlede 
EFRU-midler under andre prioriteter end 
teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til 
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PO 2. PO 2.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i infrastruktur a) investeringer i infrastruktur, særlig 
med europæisk merværdi, i de 
transeuropæiske net inden for transport, 
energi og i den digitale sektor samt 
sikkerhedsopgradering af eksisterende 
transportinfrastrukturer såsom broer og 
tunneller 

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) investeringer i bæredygtig 
mobilitet i byområder samt offentlig trafik 
og cykelstier

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e a) finansiering af køb af rullende 
materiel til anvendelse i forbindelse med 
jernbanetransport

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at bidrage til den specifikke 
målsætning under PO 1, der er fastsat i 
artikel 2, stk. 1, litra a), nr. iv), støtter 
EFRU også aktiviteter i forbindelse med 
uddannelse og livslang læring.

For at bidrage til den specifikke 
målsætning under PO 1, der er fastsat i 
artikel 2, stk. 1, litra a), nr. iv), og den 
specifikke målsætning under PO 4, der er 
fastsat i artikel 2, stk. 2, litra d), støtter 
EFRU også aktiviteter i forbindelse med 
uddannelse og livslang læring.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det beløb, der overføres fra EFRU 
til Connecting Europe-faciliteten, 
anvendes i overensstemmelse med 
bestemmelserne i forordning (EU) [ny 
CEF-forordning].

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i TEN-T b) investeringer i TEN-T og 
bæredygtig mobilitet

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i lufthavnsinfrastruktur, 
undtagen i regionerne i den yderste 
periferi

udgår
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i anlæg til behandling 
af restaffald

g) investeringer i anlæg til behandling 
af restaffald, undtagen i regionerne i den 
yderste periferi

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) finansiering af køb af rullende 
materiel til anvendelse i forbindelse med 
jernbanetransport, undtagen hvis det er 
knyttet til:

udgår

i) opfyldelse af en offentlig 
serviceforpligtelse, der har været i 
offentligt udbud, i henhold til forordning 
(EF) nr. 1370/2007 som ændret

ii) jernbanetransporttjenester på 
linjer med fuldkommen konkurrence, når 
støttemodtageren er en ny aktør, der er 
berettiget til støtte i henhold til forordning 
(EU) 2018/xxxx [Invest EU-regulation].

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I overensstemmelse med 
rapporteringskravet i henhold til artikel 
[38, stk. 3, litra e), nr. i),] i 
finansforordningen forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet performanceoplysninger i 
overensstemmelse med bilag II.

3. I overensstemmelse med 
rapporteringskravet i henhold til artikel 
[38, stk. 3, litra e), nr. i),] i 
finansforordningen forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet performanceoplysninger i 
overensstemmelse med bilag II. Disse 
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oplysninger skal også omfatte en 
kvalitativ vurdering af de fremskridt, der 
er gjort i retning af at opfylde de 
specifikke målsætninger, som er fastsat i 
artikel 2.

Ændringsforslag 43

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 byområder ("bæredygtig 
byudvikling" og "planer for bæredygtig 
bytrafik") i programmer under begge de 
mål, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i 
nævnte forordning.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den specifikke supplerende 
tildeling til regionerne i den yderste 
periferi anvendes til at udligne 
ekstraomkostninger i disse regioner som 
følge af en eller flere af de vedvarende 
ulemper for deres udvikling, der er 
omhandlet i artikel 349 TEUF.

1. Artikel 3 finder ikke anvendelse på 
den specifikke supplerende tildeling til 
regionerne i den yderste periferi. Den 
specifikke supplerende tildeling til 
regionerne i den yderste periferi anvendes 
til at udligne ekstraomkostninger i disse 
regioner som følge af en eller flere af de 
vedvarende ulemper for deres udvikling, 
der er omhandlet i artikel 349 TEUF.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Uanset artikel 4, stk. 1, kan EFRU 
støtte produktive investeringer i 
virksomheder i regionerne i den yderste 
periferi, uanset disse virksomheders 
størrelse.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – nr. 1 – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Et konkurrencedygtigt og mere 
intelligent Europa ved at styrke dets 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og ved at fremme innovativ 
og intelligent økonomisk omstilling

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Politisk målsætning Output Resultater

1) 2) 3)

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

RCO 43 — Længde af 
nye vejstrækninger, der 
har modtaget støtte —
TEN-T

RCR 55 — Brugere af 
nybyggede, ombyggede 
eller opgraderede veje

RCO 44 — Længde af 
nye vejstrækninger, der 
har modtaget støtte —
andet

RCR 56 —
Tidsbesparelser som følge 
af bedre vejinfrastruktur

RCO 45 — Længde af 
vejstrækninger, der er 
ombygget eller opgraderet 

RCR 101 —
Tidsbesparelser som følge 
af bedre 
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— TEN-T jernbaneinfrastruktur

RCO 46 — Længde af 
vejstrækninger, der er 
ombygget eller opgraderet 
— andet

RCR 57 — Længde af 
jernbaner i drift, der er 
udstyret med European 
Rail Traffic Management 
System

RCO 47 — Længde af 
nye jernbanestrækninger, 
der har modtaget støtte —
TEN-T

RCR 58 — Årligt antal 
passagerer på jernbaner, 
der har modtaget støtte

RCO 48 — Længde af 
nye jernbanestrækninger, 
der har modtaget støtte —
andet

RCR 59 — Godstransport 
med jernbane

RCO 49 — Længde af 
jernbanestrækninger, der 
er ombygget eller 
opgraderet — TEN-T

RCR 60 — Godstransport 
ad indre vandveje

RCO 50 — Længde af 
jernbanestrækninger, der 
er ombygget eller 
opgraderet — andet

RCO 51 — Længde af 
nye eller opgraderede 
indre vandveje — TEN-T

RCO 52 — Længde af 
nye eller opgraderede 
indre vandveje — andet

RCO 53 —
Jernbanestationer og -
faciliteter — nye eller 
opgraderede

RCO 54 — Intermodale 
forbindelser — nye eller 
opgraderede

RCO 100 — Antal havne, 
der har modtaget støtte

RCO 55 — Længde af 
sporvogns- og metrolinjer 
— nye

RCR 62 — Årligt antal 
passagerer med offentlig 
transport

RCO 56 — Længde af 
sporvogns- og metrolinjer 
—

RCR 63 — Årligt antal 
brugere af 
nye/opgraderede 
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ombyggede/opgraderede sporvogns- og metrolinjer

RCO 57 — Miljøvenligt 
rullende materiel til 
offentlig transport

RCR 64 — Årligt antal 
brugere af særlig 
cykelinfrastruktur

RCO 58 — Særlig 
cykelinfrastruktur, der har 
modtaget støtte

RCO 59 — Infrastruktur 
for alternative 
brændstoffer 
(tankstationer/ladestander
e), der har modtaget støtte

Ændringsforslag

Politisk målsætning Output Resultater

1) 2) 3)

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

RCO 43 — Længde af 
nye vejstrækninger, der 
har modtaget støtte —
TEN-T

RCR 55 — Brugere af 
nybyggede, ombyggede 
eller opgraderede veje

RCO 44 — Længde af 
nye vejstrækninger, der 
har modtaget støtte —
andet

RCR 56 —
Tidsbesparelser som følge 
af bedre vejinfrastruktur

RCO 45 — Længde af 
vejstrækninger, der er 
ombygget eller opgraderet 
— TEN-T

RCR 101 —
Tidsbesparelser som følge 
af bedre 
jernbaneinfrastruktur 

RCO 46 — Længde af 
vejstrækninger, der er 
ombygget eller opgraderet 
— andet

— Antal af vej- og 
jernbanebroer og 
‑tunneller, der 
kontrolleres hvert tredje 
år, og som vedligeholdes 
af hensyn til sikkerheden

RCO 47 — Længde af 
nye jernbanestrækninger, 
der har modtaget støtte —
TEN-T



PE626.999v04-00 24/30 AD\1171145DA.docx

DA

RCO 48 — Længde af 
nye jernbanestrækninger, 
der har modtaget støtte —
andet 

RCO 49 — Længde af 
jernbanestrækninger, der 
er ombygget eller 
opgraderet — TEN-T 

RCR 57 — Længde af 
jernbaner i drift, der er 
udstyret med European 
Rail Traffic Management 
System, herunder 
grænseoverskridende 
jernbaneforbindelser, der 
er udstyret med ERTMS-
systemer

RCO 50 — Længde af 
jernbanestrækninger, der 
er ombygget eller 
opgraderet — andet 

RCO 51 — Længde af 
nye eller opgraderede 
indre vandveje — TEN-T

RCR 58 — Årligt antal 
passagerer på jernbaner, 
der har modtaget støtte, 
for afstande under 50 km, 
mellem 50 og 300 km og 
over 300 km

RCO 52 — Længde af 
nye eller opgraderede 
indre vandveje — andet

RCO 53 —
Jernbanestationer og -
faciliteter — nye eller 
opgraderede 

RCR 59 — Godstransport 
med jernbane

—  Herunder antal af de 
jernbanestationer, der 
svarer til Kommissionens 
TSI-PRM-forordning

— Antal af godsvogne, 
der er opgraderet med 
LL-bremseklodser med 
henblik på støjreduktion

RCO 54 — Intermodale 
forbindelser — nye eller 
opgraderede

RCR 60 — Godstransport 
ad indre vandveje

RCO 100 — Antal havne, 
der har modtaget støtte

RCO 55 — Længde af 
sporvogns- og metrolinjer 
— nye

RCO 56 — Længde af 
sporvogns- og metrolinjer 

RCR 62 — Årligt antal 
passagerer med offentlig 
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—
ombyggede/opgraderede

transport

RCO 57 — Miljøvenligt 
rullende materiel til 
offentlig transport

RCR 63 — Årligt antal 
brugere af 
nye/opgraderede 
sporvogns- og metrolinjer

RCO 58 — Særlig gang-
og cykelinfrastruktur, der 
har modtaget støtte

—  Årligt antal brugere 
af cykler

RCO 59 — Infrastruktur 
for alternative 
brændstoffer 
(tankstationer/ladestander
e), der har modtaget støtte

— Intermodal 
markedsandel (modal-
split) af brugere af 
private biler, kollektiv 
trafik (metro, sporvogne 
og busser), bildeling og 
samkørsel, cykler og 
fodgængere

RCO 60 — Større og 
mindre byer med nye eller 
opgraderede digitaliserede 
bytransportsystemer

RCR 64 — Årligt antal 
brugere af særlig gang- og
cykelinfrastruktur

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Politisk målsætning Output Resultater

1) 2) 3)

5. Et Europa tættere på 
borgerne ved at fremme 
en bæredygtig og 
integreret udvikling af 
byer, landdistrikter og 
kystområder og lokale 
initiativer

RCO 74 —
Befolkningsandel omfattet 
af integrerede strategier 
for byudvikling

RCR 76 — Interesserede 
parter, der er inddraget i 
udarbejdelse og 
gennemførelse af 
strategier for byudvikling

RCO 75 — Integrerede 
strategier for byudvikling

RCR 77 — Turister/besøg 
på lokaliteter, der har 
modtaget støtte* 

RCO 76 —
Samarbejdsprojekter

RCR 78 — Brugere, som 
benytter 
kulturinfrastruktur, der har 
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modtaget støtte

RCO 77 — Kapaciteten i 
kultur- eller 
turismeinfrastruktur, der 
har modtaget støtte

Ændringsforslag

Politisk målsætning Output Resultater

1) 2) 3)

5. Et Europa tættere på 
borgerne ved at fremme 
en bæredygtig og 
integreret udvikling af 
byer, landdistrikter og 
kystområder og lokale 
initiativer

RCO 74 —
Befolkningsandel omfattet 
af integrerede strategier 
for byudvikling

RCR 76 — Interesserede 
parter, der er inddraget i 
udarbejdelse og 
gennemførelse af 
strategier for byudvikling

— Antal eksisterende 
planer for bæredygtig 
bytrafik

RCR 77 — Turister/besøg 
på lokaliteter, der har 
modtaget støtte* 

RCO 75 — Integrerede 
strategier for byudvikling

RCO 76 —
Samarbejdsprojekter

— Bæredygtige 
turismeprojekter, hvor 
der er fordele for både 
turister og indbyggere

RCO 77 — Kapaciteten i 
infrastruktur for kultur-, 
natur-, historie- og 
industriturisme, der har 
modtaget støtte

RCR 78 — Brugere, som 
benytter 
kulturinfrastruktur og 
økoturisme, der har 
modtaget støtte

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Bilag II – tabel 1 – nr. 1 – kolonne c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Et konkurrencedygtigt og mere 
intelligent Europa ved at styrke dets 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og ved at fremme innovativ 
og intelligent økonomisk omstilling
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Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Bilag II – tabel 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Politisk målsætning Output Resultater

1) 3) 4)

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

CCO 14 — TEN-T —
veje: Nye og opgraderede 
veje

CCR 13 —
Tidsbesparelser som følge 
af bedre vejinfrastruktur

CCO 15 — TEN-T —
jernbaner: Nye og 
opgraderede jernbaner

CCR 14 — Årligt antal 
passagerer med adgang til 
bedre jernbanetransport

CCO 16 — Udvidelse og 
modernisering af 
sporvogns- og metrolinjer

CCR 15 — Årligt antal 
brugere med adgang til 
nye og moderniserede 
sporvogns- og metrolinjer

Ændringsforslag

Politisk målsætning Output Resultater

1) 3) 4)

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

CCO 14 — TEN-T —
veje: Nye og opgraderede 
veje

CCR 13 —
Tidsbesparelser som følge 
af bedre vejinfrastruktur

— forøgelse af den 
trafikale overbelastning 
gennem en udvidelse af 
vejinfrastrukturen

CCO 15 — TEN-T —
jernbaner: Nye og 
opgraderede jernbaner

— antal opgivne eller 
nedlagte regionale 
grænseoverskridende 
jernbaneforbindelser 
(manglende forbindelser)

CCR 14 — Årligt antal 
passagerer med adgang til 
bedre jernbanetransport

— antal 
grænseoverskridende 
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jernbaneforbindelser, der 
udgjorde manglede 
forbindelser og er blevet 
genetableret

CCO 16 — Udvidelse og 
modernisering af 
sporvogns- og metrolinjer 
og gang- og 
cykelinfrastruktur

CCR 15 — Årligt antal 
brugere med adgang til 
nye og moderniserede 
sporvogns- og metrolinjer 
samt fodgængere og 
cyklister



AD\1171145DA.docx 29/30 PE626.999v04-00

DA

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden

Referencer COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Korresponderende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI
11.6.2018

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN
11.6.2018

Ordfører for udtalelse
       Dato for valg

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy
17.7.2018

Behandling i udvalg 9.10.2018

Dato for vedtagelse 15.11.2018

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

38
4
2

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges 
Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes 
Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 
Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, 
Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter 
Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, 
Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault 
d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill 
Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de 
Camp, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere

Francisco Assis, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Bolesław G. Piecha, 
Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere (forretningsordenens art. 
200, stk. 2)

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard 
Sulík



PE626.999v04-00 30/30 AD\1171145DA.docx

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

38 +

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR Edward Czesak, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

GUE/NG Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo 
Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders 
Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de 
Camp

S&D Francisco Assis, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław 
Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István 
Ujhelyi

VERTS/ALE Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

4 -

ECR Peter Lundgren

EFDD Jill Seymour

ENF Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

2 0

EFDD Daniela Aiuto

S&D Inés Ayala Sender

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


	1171145DA.docx

