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KORTFATTAD MOTIVERING

Strukturfonderna är ett av EU:s viktiga instrument för att med hjälp av strategiska finansiella 
investeringar uppnå de överenskomna målen för EU:s politik på områdena energi, innovation, 
forskning, telekommunikation och små och medelstora företag. Vårt utskott är därför mycket 
intresserat av och involverat i arbetet med att fastställa lämpliga mål och 
investeringsprioriteringar för EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020. Vi måste 
dessutom se till att de investeringar som görs via strukturfonderna på lämpligt sätt samordnas 
med andra unionsprogram, särskilt Horisont 2020, fonden för ett sammanlänkat Europa och 
programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag, och att synergier 
mellan olika fonder utnyttjas på bästa sätt.

För att finjustera målen och investeringsprioriteringarna och för att förbättra samordningen 
och själva genomförandet av fonden förslår föredraganden därför flera ändringar.

Föredraganden välkomnar kommissionens fokus på forskning och innovation, 
informationsteknik, små och medelstora företag samt energi, men anser att en viss flexibilitet 
bör garanteras regionerna, i syfte att främja och stärka integrerade utvecklingsstrategier för 
tillväxt och garantera spetskompetens inom alla sektorer. Föredraganden anser därför att alla 
eventuella ändringar till procentförteckningen i artikel 4 bör diskuteras ytterligare inom 
ITRE-utskottet och att målen om tematisk koncentration bör ses över som en del av 
en fullständig översyn av lagstiftningen i fråga.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för regional utveckling 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att öka synergierna mellan Eruf 
och andra EU-program bör 
kommissionen upprätta och regelbundet 
uppdatera en onlineförteckning över 
förslag till projekt för EU-program, såsom 
Horisont 2020, fonden för ett 
sammanlänkat Europa eller programmet 
för företagens konkurrenskraft och små 
och medelstora företag, som godkänts 
men som inte beviljats några eller inte 
tillräckliga EU-medel. Medlemsstaterna 
bör undersöka om de projektförslag i 
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denna förteckning som är av intresse för 
dem kan införlivas i deras operationella 
program.

Or. en

Motivering

Detta nya skäl reflekterar förslaget att införa en ”spetskompetensstämpel” för enastående 
projekt eller demonstrationsanläggningar/pilotanläggningar som inte beviljats tillräckliga 
medel från europeiska fonder och som medlemsstaterna kan finansiera via strukturfonderna. 
Denna information måste dock först och främst göras tillgänglig.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska bidra till finansieringen av stöd 
som ska förstärka den ekonomiska, sociala 
och territoriala sammanhållningen genom 
att motverka de viktigaste regionala 
obalanserna genom stöd till utveckling och 
strukturell anpassning av regionala 
ekonomier, bland annat omstrukturering av 
industriregioner på tillbakagång och 
regioner som utvecklas långsammare.

Eruf ska bidra till finansieringen av stöd 
som ska förstärka den ekonomiska, sociala 
och territoriala sammanhållningen genom 
att motverka de viktigaste regionala 
obalanserna genom stöd till utveckling och 
strukturell anpassning av regionala 
ekonomier, bland annat omstrukturering av 
industriregioner på tillbakagång och 
regioner som utvecklas långsammare, och 
därmed skapa en ”spetsforskningsstege” 
för att överbrygga gapet mellan mer och 
mindre utvecklade regioner i unionen och 
bidra till EU:s strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att introducera idén med en ”spetsforskningsstege”.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produktiva investeringar som bidrar till 
att skapa och bevara varaktig 
sysselsättning, genom direktstöd för 
investeringar i små och medelstora företag.

a) Produktiva investeringar som bidrar till 
att skapa och bevara varaktig 
sysselsättning, främst genom direktstöd för 
investeringar i små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utveckling av de inneboende 
möjligheterna genom stöd till regional och
lokal utveckling, forskning och 
innovation. Dessa åtgärder ska omfatta

d) Investeringar för att utveckla de 
inneboende möjligheterna till forsknings-
och innovationskapacitet på regional och
lokal nivå, inbegripet genom att skapa 
kluster. Dessa åtgärder ska omfatta

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar endast till att förtydliga texten och till att ge den en tydligare 
fokus på forskning och utveckling.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) fasta investeringar i utrustning och 
småskalig infrastruktur,

i) fasta investeringar i utrustning och
forskningsinfrastruktur, inklusive 
nödvändig stödinfrastruktur,
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Or. en

Motivering

”Stödinfrastruktur” har lagts till för att möjliggöra bredbandsinvesteringar under denna 
tematiska koncentration.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) stöd och tjänster inriktade på företag, 
särskilt små och medelstora företag,

ii) stöd och tjänster för att öka 
innovationsnivån inom företag, särskilt 
små och medelstora företag,

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) stöd till offentlig forskning och 
innovationsorgan samt investeringar i 
teknik och tillämpad forskning hos företag,

iii) stöd till forskning (främst offentlig)
och innovationsorgan samt investeringar i 
teknik och tillämpad forskning hos företag,

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att dessa åtgärder ska kunna göras 
effektivare är det viktigt att införa 
offentliga innovationsavtal och 
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icke-kommersiella offentliga avtal.

Or. it

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I mer utvecklade regioner ska Eruf inte 
stödja investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik
(IKT).

För att minska de interna 
utvecklingsskillnaderna kan det också bli 
nödvändigt att i mer utvecklade regioner
investera i infrastruktur för grundläggande 
tjänster till medborgarna på områdena 
miljö, transport samt informations- och 
kommunikationsteknik (IKT).

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förbättra forsknings- och 
innovationsinfrastrukturen och
kapaciteten att utveckla spetskompetens 
inom forskning och innovation samt främja 
kompetenscentrum, särskilt sådana som är 
av EU-intresse,

a) förbättra kapaciteten att utveckla 
spetskompetens inom forskning och 
innovation samt främja inrättandet, 
uppgraderingen och driften av
kompetenscentrum, särskilt sådana som är 
av EU-intresse, inklusive nödvändig 
stödinfrastruktur.

Or. en

Motivering

”Stödinfrastruktur” har lagts till för att möjliggöra bredbandsinvesteringar.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) främja företagsinvesteringar inom 
forskning och innovation, produkt- och 
tjänsteutveckling, tekniköverföring, social 
innovation och offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och 
öppen innovation genom smart 
specialisering,

b) främja företagsinvesteringar inom 
forskning och innovation, produkt- och 
tjänsteutveckling, tekniköverföring,
sidoeffekter, företagsetablering, social 
innovation och offentliga tillämpningar,
miljöinnovation, efterfrågestimulans,
samarbetsprojekt inom forskning och 
utveckling, spetsforskningsnät, 
nationella/regionala 
forskningsanläggningar och 
teknikcentrum, kompetenscentrum och 
forskningsbyar, grund- och 
universitetsutbildning, kluster och öppen 
innovation genom smart specialisering,

Or. en

Motivering

För att bättre definiera investeringsprioriteringarna har ett urval av de punkter som nämns i 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2012)0061) förts in. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) stärka högkvalificerad mänsklig 
kapacitetsuppbyggnad, bland annat 
genom utbildning och rörlighet för 
forskare och spetsforskningscentra,

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) främja lämpliga förbindelser och 
synergier med EU-programmet 
Horisont 2020,

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) stödja teknisk och tillämpad forskning, 
pilotverksamhet, tidiga 
produktvalideringsåtgärder och kapacitet 
för avancerad produktion och 
förstagångsproduktion inom viktig 
möjliggörande teknik och spridning av 
teknik för allmänna ändamål.

c) stödja teknisk och tillämpad forskning, 
pilotverksamhet, tidiga 
produktvalideringsåtgärder och kapacitet 
för avancerad produktion och 
förstagångsproduktion inom viktig 
möjliggörande teknik och spridning av 
teknik för allmänna ändamål genom 
samarbete med aktörer inom forsknings-
och utbildningsvärlden, tekniköverföring, 
tillämpad forskning, teknikutveckling och 
demonstrationsanläggningar för att 
hjälpa företag att ta fram mer innovativa 
produkter, processer, 
marknadsföringsåtgärder och tjänster 
samt för att diversifiera de 
nationella/regionala ekonomierna genom 
ny verksamhet med stark tillväxt.

Or. en

Motivering

För att bättre definiera investeringsprioriteringarna har ett urval av de punkter som nämns i 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2012)0061) förts in. 
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) stödja kapacitetsuppbyggnad för att 
möjliggöra ett snabbt ekonomiskt 
utnyttjande av nya idéer som resulterar 
från forskning och utveckling; detta 
inbegriper stöd till kluster, 
samarbetspartnerskap mellan aktörer 
inom forskning, utbildning och 
innovation, företagsinfrastrukturer på 
forsknings- och utvecklingsområdet, 
främjande av rådgivningstjänster för 
företag inom forskning och utveckling, 
också på tjänsteområdet, kreativa 
centrum, kulturella och kreativa 
industrier och social innovation, liksom 
pilot- och demonstrationsverksamhet, 
samt en ökad efterfrågan på innovativa 
produkter, även genom offentlig 
upphandling av innovation,

Or. en

Motivering

För att bättre definiera investeringsprioriteringarna har ett urval av de punkter som nämns i 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2012)0061) förts in. 

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Att öka tillgången till, användningen av 
och kvaliteten på informations- och 
kommunikationsteknik genom att

2. Att i linje med målen i den digitala 
agendan för Europa öka tillgången till, 
användningen av och kvaliteten på 
informations- och kommunikationsteknik 
genom att

Or. en
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) öka utbyggnaden av bredband och 
höghastighetsnät,

a) öka utbyggnaden av bredband och 
höghastighetsnät liksom stödet för 
framtida ny teknik och nätverk för digital 
ekonomi samt tillbyggnaden av öppen, 
överkomlig, tillförlitlig och 
framtidssäkrad åtkomstinfrastruktur av 
nästa generations modell på områden som 
inte helt klarar sig med privat 
finansiering eller där marknaden inte 
lyckas tillhandhålla tjänsterna;
antagandet av långsiktiga 
investeringsmodeller bör vara i 
överensstämmelse med EU:s riktlinjer för 
bredbandsinvesteringar och reglerna för 
statligt stöd; det bör främja regional 
innovation och konkurrenskraft, 
garanterna en hög konkurrensnivå och 
skapa ett rättvist konkurrensläge för alla 
marknadsaktörer; den resulterande 
infrastrukturen ska möjliggöra 
uppdelning av tjänsterna på 
slutanvändarnivå, liksom differentiering 
av tjänsterna, kompatibilitet mellan 
nätverksslutanvändare samt oberoende 
operatörer och tjänsteleverantörer,

Or. en

Motivering

För att bättre definiera investeringsprioriteringarna har ett urval av de punkter som nämns i 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2012)0061) förts in. 
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) om det grundläggande 
bredbandsmålet i den digitala agendan för 
Europa inte uppnås före 2013, kan 
tillstånd ges för att stödja investeringar 
för att täcka den återstående befolkningen 
med satellit,

Or. en

Motivering

Denna investeringsprioritering ingår varken i förslaget eller i arbetsdokumentet men är dock 
i linje med den digitala agendan för Europa. 

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) stärka IKT-tillämpningar för 
e-förvaltning, e-lärande, e-integration och 
e-hälsovård.

c) stärka IKT-tillämpningar som bidrar till 
att möta framtida samhälleliga 
utmaningar och möjligheter, såsom 
e-lärande, e-hälsovård, den åldrande 
befolkningen, minskade koldioxidutsläpp, 
resurseffektivitet, utbildning, 
e-integration, e-kultur, energieffektivitet, 
integrerade IKT-lösningar för ”smarta 
städer”, konsumentinformation och 
konsumentinflytande samt 
e-förvaltningstjänster med målet att öka 
innovationsnivån, snabba på 
moderniseringen av den offentliga 
förvaltningen och förbättra åtkomsten till 
dessa tjänster för invånarna, däribland 
marginaliserade grupper och personer 
med funktionshinder.

Or. en
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Motivering

För att bättre definiera investeringsprioriteringarna har ett urval av de punkter som nämns i 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2012)0061) förts in. 

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) främja utbildning om användningen 
av IKT,

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) främja entreprenörskap, särskilt genom 
att underlätta det ekonomiska utnyttjandet 
av nya idéer och främja skapandet av nya 
företag,

a) främja entreprenörskap, särskilt genom 
att underlätta det ekonomiska utnyttjandet 
av nya idéer och forskningsresultat och 
främja skapandet av nya företag, inklusive 
företagsinkubatorer, bland annat genom 
att tillhandahålla nödvändig 
stödinfrastruktur, 

Or. en

Motivering

”Stödinfrastruktur” har lagts till för att möjliggöra bredbandsinvesteringar.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utveckla nya företagsmodeller för små 
och medelstora företag, särskilt för 
internationalisering.

b) utveckla och tillämpa nya 
företagsmodeller för små och medelstora 
företag, inklusive nya värdekedjor och en 
ny saluföringsorganisation, särskilt för 
internationalisering.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) främja företagande, inklusive 
tillhandahållande av startkapital, 
garantier, lån samt mezzanin- och 
såddkapital via finansieringsinstrument 
och stöd för utveckling av affärsplaner.

Or. en

Motivering

För att bättre definiera investeringsprioriteringarna har ett urval av de punkter som nämns i 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2012)0061) förts in. 

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) främja kommersiellt utnyttjande av 
nya idéer och forskningsresultat och 
skapandet av mer kunskapsintensiva 
företag genom insatser som är 
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skräddarsydda för de behov som små och 
medelstora företag har i de olika 
utvecklingsstadierna och längs med 
innovationsvärdekedjan.

Or. en

Motivering

För att bättre definiera investeringsprioriteringarna har ett urval av de punkter som nämns i 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2012)0061) förts in. 

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 3 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) främja rådgivningstjänster för företag, 
särskilt avseende företagsetablering, 
överlåtelse av företag, tillträde till nya 
marknader, företagsstrategier och 
företagsövervakning, tekniköverföring 
och teknisk framsyn, liksom 
användarinriktad innovation och 
innovation med inriktning på 
formgivning, samt öka förmågan till 
innovationsstyrning och uppmuntra 
utvecklingen och användningen av 
sådana tjänster, 

Or. en

Motivering

För att bättre definiera investeringsprioriteringarna har ett urval av de punkter som nämns i 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2012)0061) förts in. 
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 3 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bd) stödja utvecklingen av webbverktyg 
för att tillhandahålla riktad information 
och underlätta förvaltningsförfarandena 
för små och medelstora företag, framför 
allt vad gäller offentlig upphandling, 
arbetsrätt, social trygghet, beskattning 
och standardisering.

Or. en

Motivering

För att bättre definiera investeringsprioriteringarna har ett urval av de punkter som nämns i 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2012)0061) förts in. 

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 3 – led be (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

be) utveckla små och medelstora företag i 
tillväxtområden med anknytning till 
europeiska och regionala utmaningar, 
såsom kreativa och kulturella industrier, 
nya former av turism och innovativa 
tjänster som motsvarar nya samhällskrav 
eller produkter och tjänster med avseende 
på den åldrande befolkningen, vård och 
hälsa, miljöinnovation, en koldioxidsnål 
ekonomi och resurseffektivitet, inklusive 
samordning med offentlig upphandling i 
syfte att se till att innovativa lösningar på 
dessa utmaningar kommer ut på 
marknaden fortare.

Or. en
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Motivering

För att bättre definiera investeringsprioriteringarna har ett urval av de punkter som nämns i 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2012)0061) förts in. 

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 3 – led bf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bf) stödja insatser för att skapa och 
bredda kapaciteten att utveckla tjänster 
och produkter.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) stödja energieffektivitet och användning 
av förnybar energi inom offentliga 
infrastrukturer och inom bostadssektorn,

c) stödja energieffektivitet och ökad
användning av energiprestandakontrakt 
och förnybar energi, särskilt inom 
offentliga infrastrukturer och i samband 
med grundrenoveringen av
bostadssektorn,

Or. en

Motivering

För att bättre definiera investeringsprioriteringarna har ett urval av de punkter som nämns i 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2012)0061) förts in. 
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

e) främja koldioxidsnåla strategier och 
insatser för stadsområden, bland annat 
offentliga belysningssystem och smarta 
nät.

Or. en

Motivering

För att bättre definiera investeringsprioriteringarna har ett urval av de punkter som nämns i 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2012)0061) förts in. 

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) främja innovativa system, särskilt små 
värmeanläggnings- och elsystem.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 4 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) främja energieffektivitet och system 
för uppvärmning och kylning med 
förnybar energi i offentliga byggnader, 
särskilt demonstration av nollutsläpp och 
byggnader med positiv energi, liksom 
grundrenovering av befintliga byggnader 
som går längre än kostnadsoptimala 
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nivåer.  

Or. en

Motivering

För att bättre definiera investeringsprioriteringarna har ett urval av de punkter som nämns i 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2012)0061) förts in. 

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 4 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ec) integrering av innovativa tekniker för 
förnybar energi, särskilt sådan teknik som 
nämns i den strategiska planen för 
energiteknik och i energifärdplanen för 
2050, tillsammans med andra och tredje 
generationens biobränslen.

Or. en

Motivering

För att bättre definiera investeringsprioriteringarna har ett urval av de punkter som nämns i 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2012)0061) förts in. 

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 4 – led ed (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ed) främja användningen av havsbaserad 
förnybar energi, t.ex. tidvattenenergi och 
vågenergi.   

Or. en

Motivering

För att bättre definiera investeringsprioriteringarna har ett urval av de punkter som nämns i 
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arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2012)0061) förts in. 

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och främja 
hållbar stadstrafik,

c) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och främja 
hållbar stadstrafik och regiontrafik,

Or. it

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma indikatorer enligt bilagan till 
denna förordning ska användas där så är 
tillämpligt och i enlighet med artikel 24.3 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]. För gemensamma 
indikatorer ska utgångsvärdet fastställas till 
noll och kumulativa mål fastställas för 
år 2022.

Gemensamma indikatorer enligt bilagan till 
denna förordning ska användas där så är 
tillämpligt, efter samråd med 
medlemsstaterna och regionerna, och i 
enlighet med artikel 24.3 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen]. 
För gemensamma indikatorer ska 
utgångsvärdet fastställas till noll och 
kumulativa mål fastställas för år 2022.

Or. en

Motivering

Regionerna har som stödmottagare en viktig roll att spela vid fastställandet av indikatorerna.
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska i sitt 
partnerskapsavtal upprätta en förteckning 
över städer där integrerade åtgärder för 
hållbar stadsutveckling ska genomföras 
och ett preliminärt årligt bidrag till dessa 
åtgärder på nationell nivå.

2. Varje medlemsstat ska i samarbete med 
de regionala myndigheterna i sitt 
partnerskapsavtal upprätta en förteckning 
över städer där integrerade åtgärder för 
hållbar stadsutveckling ska genomföras 
och ett preliminärt årligt bidrag till dessa 
åtgärder på nationell nivå.

Or. it

Motivering

I anknytning till EU:s sammanhållningspolitik och EU:s  politik för stadsutveckling är det 
viktigt att framhålla de regionala myndigheternas centrala roll, eftersom de ger vägledning i 
fråga om och lokalt genomför insatserna i programdokumenten. 

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 51 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] inrätta en plattform 
för stadsutveckling för att främja dels 
kapacitetsbyggande och nätverkssamarbete 
mellan städer, dels utbyte av erfarenheter 
rörande stadsutvecklingspolitik på 
unionsnivå på områden relaterade till Erufs 
investeringsprioriteringar och hållbar 
stadsutveckling.

1. Kommissionen ska, i enlighet med 
artikel 51 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] och i samråd med 
Regionkommittén samt med stöd från 
relevanta program för territoriellt 
samarbete, regelbundet inrätta en 
plattform för stadsutveckling för att främja 
dels kapacitetsbyggande och 
nätverkssamarbete mellan städer, dels
politisk dialog och utbyte av erfarenheter 
rörande stadsutvecklingspolitik på 
unionsnivå, särskilt på områden relaterade 
till Erufs investeringsprioriteringar och 
hållbar stadsutveckling.

Or. en
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Motivering

Det finns ingen anledning att begränsa spelrummet för nätverken och utbytet av erfarenheter 
mellan städer. Stadsprogrammet kommer även fortsättningsvis att vara mycket viktigt för 
städer som inte deltar i plattformen, men det kan även bli ett program för att utöka 
samarbetet mellan städer både inom och utanför plattformen.


