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KORT BEGRUNDELSE

Strukturfondene er et af de vigtige EU-instrumenter til opnåelsen af de aftalte EU-politikmål 
på områderne energi, innovation, forskning, telekommunikation og SMV'er ved hjælp af 
strategiske finansielle investeringer. Derfor er vores udvalg stærkt interesseret og engageret i, 
at der skabes de rigtige rammer for målene og investeringsprioriteringerne i EU's 
samhørighedspolitik 2014-2020. Desuden skal vi sikre, at investeringerne via strukturfondene 
er tilstrækkeligt koordineret med andre fællesskabsprogrammer, navnlig Horisont 2020, CEF 
og COSME, og at synergierne mellem de forskellige fonde udnyttes bedst muligt.

For at finjustere målene og investeringsprioriteterne og for at forbedre koordineringen og den 
korrekte gennemførelse af fonden foreslår ordføreren derfor en række ændringsforslag.

Ordføreren glæder sig over den opmærksomhed, som Kommissionen retter mod de 
spørgsmål, der vedrører forskning og innovation, informationsteknologi, små og mellemstore 
virksomheder og energi. Efter ordførerens mening er det dog vigtigt, at man sikrer regionerne 
en tilstrækkelig grad af fleksibilitet til at fremme og styrke integrerede udviklingspolitikker, 
der tager sigte på vækst og opnåelse af ekspertise på alle områder. Derfor mener ordføreren, at 
en eventuel ændring af de procenter, der er nævnt i artikel 4, kræver yderligere uddybelse i 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi, og at målene for den tematiske koncentration bør 
analyseres i forbindelse med en fuldstændig revision af lovgivningen. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) For at øge synergierne mellem EFRU 
og andre fællesskabsprogrammer bør 
Kommissionen oprette og regelmæssigt 
ajourføre en onlineopgørelse over 
projektforslag til fællesskabsprogrammer, 
såsom Horisont 2020, CEF eller COSME-
programmet, som er blevet positivt 
evalueret, men som ikke eller ikke i 
tilstrækkelig grad har opnået 
fællesskabsfinansiering. Medlemsstaterne 
bør overveje, om de projektforslag, der 
har relevans for dem i denne opgørelse, 
kunne medtages i deres operationelle 
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programmer.

Or. en

Begrundelse

Denne nye betragtning afspejler forslaget om at indføre et "kvalitetsmærke" for særligt gode 
projekter eller demonstrations- og pilotprojekter, som ikke eller ikke i tilstrækkelig grad er 
blevet finansieret med EU-midler, og som medlemsstaterne kunne finansiere via 
strukturfondene. Det første skridt ville dog være, at denne information blev tilgængelig.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFRU skal bidrage til finansieringen af 
støtte, som har til formål at styrke den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed ved at afhjælpe de største 
regionale skævheder gennem støtte til 
udvikling og strukturel tilpasning af 
regionale økonomier, herunder omlægning 
af industriområder i nedgang og 
tilbagestående regioner.

EFRU skal bidrage til finansieringen af 
støtte, som har til formål at styrke den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed ved at afhjælpe de største 
regionale skævheder gennem støtte til 
udvikling og strukturel tilpasning af 
regionale økonomier, herunder omlægning 
af industriområder i nedgang og 
tilbagestående regioner, og derved skabe 
en "genvej til topkvalitet" for at bygge bro 
over kløften mellem mere og mindre 
udviklede regioner i EU og for at bidrage 
til EU's strategi for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst.

Or. en

Begrundelse

For at indføre idéen om en "genvej til topkvalitet".

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 



PA\898466DA.doc 5/21 PE486.187v02-00

DA

at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer i små og mellemstore 
virksomheder (SMV)

at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder, primært via 
direkte støtte til investeringer i små og 
mellemstore virksomheder (SMV)

Or. en

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udvikling af regionernes eget potentiale
gennem støtte til regional og lokal
udvikling, forskning og innovation. 
Foranstaltningerne skal omfatte:

d) investeringer, der tager sigte på 
udvikling af regionernes eget 
forskningspotentiale og
innovationskapacitet på regionalt og 
lokalt plan, også via oprettelsen af 
klynger. Foranstaltningerne skal omfatte:

Or. en

Begrundelse

Dette er blot for at gøre teksten mere læsevenlig og gøre den tydeligere rettet mod FUI.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) faste investeringer i udstyr og 
infrastruktur i mindre omfang

i) faste investeringer i udstyr og 
forskningsinfrastruktur, herunder den 
nødvendige støtteinfrastruktur

Or. en

Begrundelse

"Støtteinfrastruktur" medtages for at muliggøre investeringer i bredbåndsinfrastruktur i 
forbindelse med denne tematiske koncentration.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – litra i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) støtte og tjenesteydelser til 
virksomheder, navnlig SMV

ii) støtte og tjenesteydelser til styrkelse af 
innovationen hos virksomheder, navnlig 
SMV

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – litra i i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) støtte til offentlige forsknings- og 
innovationsorganer og investeringer i 
teknologiforskning og anvendt forskning i 
virksomheder

iii) støtte til (primært offentlige)
forsknings- og innovationsorganer og 
investeringer i teknologiforskning og 
anvendt forskning i virksomheder

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at gøre disse foranstaltninger mere 
effektive er det vigtigt at indføre offentlige 
kontrakter for innovation eller 
prækommercielle offentlige kontrakter.

Or. it
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I mere udviklede regioner støtter EFRU 
ikke investeringer i infrastruktur, der 
tilbyder basisserviceydelser til borgerne 
inden for miljø, transport og ikt.

For at reducere interne 
udviklingsskævheder kan det i mere 
udviklede regioner også være nødvendigt 
at investere i infrastruktur, der tilbyder 
basisserviceydelser til borgerne inden for 
miljø, transport og ikt.

Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme forsknings- og 
innovationsinfrastruktur (F&I) og
kapacitet til at udvikle F&I-ekspertise og 
fremme kompetencecentre, herunder 
navnlig kompetencecentre af europæisk 
interesse

a) fremme forsknings og innovations
(F&I) kapacitet til at udvikle F&I-
ekspertise og fremme oprettelsen, 
forbedringen og driften af 
kompetencecentre, herunder navnlig 
kompetencecentre af europæisk interesse, 
inklusive deres nødvendige 
støtteinfrastruktur

Or. en

Begrundelse

Medtagelse af "støtteinfrastruktur" for at muliggøre investeringer i bredbåndsinfrastruktur.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme erhvervslivets F&I- b) fremme erhvervslivets F&I-
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investeringer, produkt- og 
tjenesteudvikling, teknologioverførsel, 
social innovation og public service-
applikationer, stimulering af efterspørgsel, 
netværkssamarbejde, klynger og åben 
innovation ved hjælp af intelligent 
specialisering

investeringer, produkt- og 
tjenesteudvikling, teknologioverførsel, 
spin-off-virksomheder, nystartede 
virksomheder, social innovation og public 
service-applikationer, miljøinnovation, 
stimulering af efterspørgsel, F&I-
samarbejdsprojekter, ekspertisenetværk, 
nationale/regionale forskningsfaciliteter 
og teknologicentre, kompetencecentre og
forskerparker, kandidat- og
masteruddannelser, klynger og åben 
innovation ved hjælp af intelligent 
specialisering

Or. en

Begrundelse

Udvalgte elementer fra Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument (SWD(2012)0061 
endelig), som er tilføjet for at sikre en bedre definition af investeringsprioriteringerne.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) styrke højt kvalificeret menneskelig 
kapacitetsopbygning, herunder 
forskeruddannelse og -mobilitet og 
ekspertisecentre

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) støtte passende forbindelser og 
synergier med EU-programmet Horisont 
2020
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Or. en

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) støtte teknologisk og anvendt forskning, 
pilotlinjer, hurtige 
produktvalideringsforanstaltninger, 
avanceret produktionskapacitet og første 
produktion inden for centrale 
nøgleteknologier og formidling af 
teknologier til anvendelse inden for alle 
områder

c) støtte teknologisk og anvendt forskning, 
pilotlinjer, hurtige 
produktvalideringsforanstaltninger, 
avanceret produktionskapacitet og første 
produktion inden for centrale 
nøgleteknologier og formidling af 
teknologier til anvendelse inden for alle 
områder gennem samarbejde med aktører 
inden for forsknings- og 
uddannelsesverdenen, 
teknologioverførsel, anvendt forskning, 
teknologiudvikling og 
demonstrationsfaciliteter for at hjælpe 
virksomhederne med at udvikle mere 
innovative produkter, processer, 
markedsføring og tjenesteydelser og 
diversificere den nationale/regionale 
økonomi ved hjælp af nye vækstintensive 
aktiviteter

Or. en

Begrundelse

Udvalgte elementer fra Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument (SWD(2012)0061 
endelig), som er tilføjet for at sikre en bedre definition af investeringsprioriteringerne.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) støtte kapacitetsopbygning med 
henblik på hurtig økonomisk udnyttelse af 
nye idéer, der stammer fra forskning og 
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innovation (F&I). Dette omfatter støtte til 
klynger, samarbejdspartnerskaber mellem 
aktører inden for forskning, uddannelse 
og innovation, virksomheders F&I-
infrastruktur, fremme af F&I-
virksomhedsrådgivningstjenester, også 
inden for tjenesteydelser, kreative centre, 
kulturelle og kreative industrier og social 
innovation, pilot- og 
demonstrationsaktiviteter samt at skabe 
større efterspørgsel efter innovative 
produkter, også gennem offentlige indkøb 
af innovation.

Or. en

Begrundelse

Udvalgte elementer fra Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument (SWD(2012)0061 
endelig), som er tilføjet for at sikre en bedre definition af investeringsprioriteringerne.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. bedre adgang til og brug og kvalitet af 
informations- og kommunikationsteknologi 
(ikt) ved at:

2. i tråd med målene for den digitale 
dagsorden for Europa bedre adgang til og 
brug og kvalitet af informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt) ved at:

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvide bredbåndsdækningen og 
udbredelsen af højhastighedsnet

a) udvide bredbåndsdækningen og 
udbredelsen af højhastighedsnet samt 
støtten til indførelsen af fremtidig og 
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fremspirende teknologi og et netværk for 
digital økonomi og af åbne, billige, 
levedygtige og fremtidssikrede næste 
generation af accessinfrastrukturer 
(NGA) på områder, som ikke i 
tilstrækkelig grad er genstand for private
investeringer, eller hvor markedet ikke 
leverer det ønskede resultat.
Indførelsen af langsigtede 
investeringsmodeller skal være i tråd med 
EU's retningslinjer for 
bredbåndsinvesteringer og overholdelse af 
statsstøttereglerne. Den skal styrke 
regional innovation og konkurrenceevne, 
sikre et højt konkurrenceniveau og skabe 
lige konkurrencevilkår for alle 
markedsaktører. Den hermed forbundne 
infrastruktur skal muliggøre opsplitning 
af tjenesteydelser på slutbrugerniveau, 
differentiering af tjenesteydelser og 
gennemgående interoperabilitet i 
netværkene samt aktørernes og 
tjenesteudbydernes uafhængighed.

Or. en

Begrundelse

Udvalgte elementer fra Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument (SWD(2012)0061 
endelig), som er tilføjet for at sikre en bedre definition af investeringsprioriteringerne.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Hvis målet om grundlæggende 
bredbåndsadgang i den digitale dagsorden 
for Europa ikke er nået senest i 2013, kan 
der gives tilladelse til at støtte 
investeringerne for at give den resterende 
befolkning satellitdækning

Or. en
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Begrundelse

Investeringsprioriteterne er hverken medtaget i forslaget eller i arbejdsdokumentet fra 
Kommissionens tjenestegrene, men er ikke desto mindre i tråd med den digitale dagsorden for 
Europa.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) styrke ikt-applikationer til e-forvaltning,
e-læring, e-integration og e-sundhed

c) styrke ikt-applikationer, som bidrager til
at tackle fremtidige 
samfundsudfordringer og muligheder 
såsom e-læring, e-sundhed, den aldrende 
befolkning, reduktion af CO2-
emissionerne, ressourceeffektivitet, 
uddannelse, e-integration, e-kultur, 
energieffektivitet, integrerede ikt-
løsninger til "intelligente byer", 
forbrugeroplysning og -indflydelse samt 
e-forvaltningsapplikationer med sigte på 
at styrke innovation, modernisering af 
offentlige forvaltninger og borgernes 
adgang til disse tjenester, også når det 
gælder marginaliserede grupper og 
handicappede

Or. en

Begrundelse

Udvalgte elementer fra Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument (SWD(2012)0061 
endelig), som er tilføjet for at sikre en bedre definition af investeringsprioriteringerne.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fremme uddannelse og træning i 
brugen af ikt
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Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme iværksætterånden, navnlig ved 
at gøre det lettere at få økonomisk udbytte 
af nye ideer og fremme oprettelsen af nye 
virksomheder

a) fremme iværksætterånden, navnlig ved
at gøre det lettere at få økonomisk udbytte 
af nye ideer og forskningsresultater og 
fremme oprettelsen af nye virksomheder, 
herunder erhvervsinkubatorer, også ved 
at sørge for den nødvendige 
støtteinfrastruktur

Or. en

Begrundelse

Medtagelse af "støtteinfrastruktur" for at muliggøre investeringer i bredbåndsinfrastruktur.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udvikle nye forretningsmodeller for 
SMV, navnlig til internationalisering

b) udvikle og anvende nye 
forretningsmodeller for SMV, herunder 
nye værdikæder og 
markedsføringsorganisation, navnlig til 
internationalisering

Or. en
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fremme iværksætterånden, herunder 
sørge for opstartskapital, garantier, lån og 
mezzanin- og startkapital gennem 
finansielle instrumenter og støtte til 
udviklingen af forretningsplaner

Or. en

Begrundelse

Udvalgte elementer fra Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument (SWD(2012)0061 
endelig), som er tilføjet for at sikre en bedre definition af investeringsprioriteringerne.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) fremme kommerciel udnyttelse af nye 
idéer og forskningsresultater og 
etableringen af mere videnintensive 
virksomheder gennem foranstaltninger, 
som er skræddersyet til SMV'ernes behov 
på deres forskellige udviklingsstadier og 
langs med innovationsværdikæden

Or. en

Begrundelse

Udvalgte elementer fra Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument (SWD(2012)0061 
endelig), som er tilføjet for at sikre en bedre definition af investeringsprioriteringerne.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra b c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) fremme 
virksomhedsrådgivningstjenester, navnlig 
inden for virksomhedsetablering, 
virksomhedsoverdragelse, adgang til nye 
markeder, virksomhedsstrategi og 
-overvågning, teknologioverførsel og 
fremsynethed samt brugerorienteret og 
designdreven innovation, forbedre 
innovationsstyringskapaciteten og 
opmuntre til udviklingen og brugen af 
sådanne tjenester

Or. en

Begrundelse

Udvalgte elementer fra Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument (SWD(2012)0061 
endelig), som er tilføjet for at sikre en bedre definition af investeringsprioriteringerne.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra b d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) støtte udviklingen af netværktøjer for 
at levere målrettet information og lette de 
lovgivningsmæssige procedurer for 
SMV'er, navnlig hvad angår offentlige 
indkøb, arbejdsmarkedslovgivning, social 
sikring, beskatning og standardisering

Or. en

Begrundelse

Udvalgte elementer fra Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument (SWD(2012)0061 
endelig), som er tilføjet for at sikre en bedre definition af investeringsprioriteringerne.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra b e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

be) udvikling af SMV'er på nye områder i 
forbindelse med europæiske og regionale 
udfordringer såsom kreative og kulturelle 
industrier, nye former for turisme og 
innovative tjenester, som afspejler nye 
samfundsbehov, eller varer og 
tjenesteydelser forbundet med den 
aldrende befolkning, pleje og sundhed, 
miljøinnovation, lavemissionsøkonomi og 
ressourceeffektivitet, herunder 
samordning med offentlige indkøb med 
henblik på at fremskynde markedets 
anvendelse af innovative løsninger for at 
tackle disse udfordringer.

Or. en

Begrundelse

Udvalgte elementer fra Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument (SWD(2012)0061 
endelig), som er tilføjet for at sikre en bedre definition af investeringsprioriteringerne.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra b f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bf) støtte til etablering og forøgelse af 
kapaciteten til udvikling af tjenesteydelser 
og varer

Or. en
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) støtte energieffektivitet og brugen af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer og boligsektoren

c) støtte energieffektivitet, mere 
omfattende brug af kontrakter om 
energiydeevne og brugen af energi fra 
vedvarende energikilder, navnlig i 
offentlige infrastrukturer og i en 
gennemgribende renovering af 
boligsektoren

Or. en

Begrundelse

Udvalgte elementer fra Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument (SWD(2012)0061 
endelig), som er tilføjet for at sikre en bedre definition af investeringsprioriteringerne.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fremme lavemissionsstrategier for 
byområder

e) fremme lavemissionsstrategier og 
foranstaltninger for byområder, herunder 
offentlige belysningssystemer og 
intelligente net

Or. en

Begrundelse

Udvalgte elementer fra Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument (SWD(2012)0061 
endelig), som er tilføjet for at sikre en bedre definition af investeringsprioriteringerne.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) fremme innovative systemer, navnlig 
små varme- og elektricitetssystemer

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) energieffektivitet og vedvarende 
energi til opvarmning og afkøling i 
offentlige bygninger, navnlig 
demonstration af nulemissions- og 
plusenergibygninger såvel som 
gennemgribende renovering af 
eksisterende bygninger til over 
omkostningsoptimale niveauer;

Or. en

Begrundelse

Udvalgte elementer fra Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument (SWD(2012)0061 
endelig), som er tilføjet for at sikre en bedre definition af investeringsprioriteringerne.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra e c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) integrering af innovative teknologier 
inden for vedvarende energi, navnlig 
teknologier nævnt i den strategiske 
energiteknologiplan og i 
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energikøreplanen 2050, samt anden- og 
tredjegenerationsbiobrændstoffer

Or. en

Begrundelse

Udvalgte elementer fra Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument (SWD(2012)0061 
endelig), som er tilføjet for at sikre en bedre definition af investeringsprioriteringerne.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra e d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) støtte anvendelsen af havbaseret 
vedvarende energiproduktion, herunder 
tidevands- og bølgeenergi

Or. en

Begrundelse

Udvalgte elementer fra Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument (SWD(2012)0061 
endelig), som er tilføjet for at sikre en bedre definition af investeringsprioriteringerne.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udvikle miljøvenlige 
lavemissionstransportsystemer og fremme 
bæredygtig mobilitet i byerne

c) udvikle miljøvenlige 
lavemissionstransportsystemer og fremme 
bæredygtig mobilitet i byerne og mellem 
byerne

Or. it
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der anvendes fælles indikatorer som anført 
i bilaget til denne forordning, hvor det er 
relevant, og i overensstemmelse med 
artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]. For 
fælles indikatorer sættes udgangspunkterne 
til nul, og der fastsættes kumulative mål for 
2022.

Der anvendes fælles indikatorer som anført 
i bilaget til denne forordning, hvor det er 
relevant, efter høring af medlemsstaterne 
og regionerne og i overensstemmelse med 
artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]. For 
fælles indikatorer sættes udgangspunkterne 
til nul, og der fastsættes kumulative mål for 
2022.

Or. en

Begrundelse

Regionerne skal spille en nøglerolle i definitionen af indikatorer såvel som støttemodtagere. 

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat opstiller i sin 
partnerskabskontrakt en liste over byer, 
hvor integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling skal gennemføres, og en 
vejledende årlig tildeling til disse aktioner 
på nationalt plan.

Hver medlemsstat opstiller, i samarbejde 
med regionerne, i sin partnerskabskontrakt 
en liste over byer, hvor integrerede 
aktioner for bæredygtig byudvikling skal 
gennemføres, og en vejledende årlig 
tildeling til disse aktioner på nationalt plan.

Or. it

Begrundelse

I forbindelse med den europæiske samhørighedspolitik og byudviklingspolitik er det vigtigt at 
understrege den fundamentale rolle, som regionerne spiller, idet de repræsenterer den 
institutionelle aktør, der på lokalt plan fastlægger og gennemfører de interventionsstrategier, 
som er defineret i programdokumenterne.
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ifølge artikel 51 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning] 
opretter Kommissionen en 
byudviklingsplatform til at fremme 
kapacitetsopbygning og 
netværkssamarbejde mellem byer og 
udveksling af erfaringer om bypolitik på 
EU-plan inden for områder med relation til 
EFRU's investeringsprioriteter og til 
bæredygtig byudvikling.

1. Ifølge artikel 51 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning] 
opretter Kommissionen regelmæssigt, i 
samarbejde med Regionsudvalget og med 
støtte fra de relevante territoriale 
samarbejdsprogrammer, en
byudviklingsplatform til at fremme 
kapacitetsopbygning og 
netværkssamarbejde såvel som politisk 
dialog og udveksling af erfaringer om 
bypolitik på EU-plan, navnlig inden for 
områder med relation til EFRU's 
investeringsprioriteter og til bæredygtig 
byudvikling.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at begrænse anvendelsesområdet for netværk og erfaringsudveksling 
mellem byerne. Urbanprogrammet vil fortsat være meget vigtigt for de byer, der ikke er 
involveret i platformen, men kunne også blive et program, der udvider samarbejdet mellem 
byerne, både inden for og uden for platformen.


