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Ændringsforslag 57
László Surján

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge traktatens artikel 176 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Fællesskabet. EFRU 
bidrager således til at mindske forskellen 
mellem de forskellige regioners 
udviklingsniveau og afstanden til de mindst 
begunstigede regioner, herunder 
landdistrikter og byer, industriområder i 
tilbagegang samt områder med alvorlige og 
permanente naturbetingede eller 
demografiske ulemper såsom øer, 
bjergområder, tyndt befolkede områder og 
grænseregioner.

(1) Ifølge traktatens artikel 176 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Fællesskabet. EFRU 
bidrager således til at mindske forskellen 
mellem de forskellige regioners 
udviklingsniveau og afstanden til de mindst 
begunstigede regioner, herunder 
landdistrikter og byer, industriområder i 
tilbagegang samt områder med alvorlige og 
permanente naturbetingede eller 
demografiske ulemper såsom områder med 
alvorlige intraregionale uligheder, 
fattigdom og etniske spændinger; øer, 
bjergområder, tyndt befolkede områder og 
grænseregioner.

Or. en

Ændringsforslag 58
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge traktatens artikel 176 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Fællesskabet. EFRU 
bidrager således til at mindske forskellen 
mellem de forskellige regioners 
udviklingsniveau og afstanden til de mindst 
begunstigede regioner, herunder 
landdistrikter og byer, industriområder i 

(1) Ifølge traktatens artikel 176 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Fællesskabet. EFRU 
bidrager således til at mindske forskellen 
mellem de forskellige regioners 
udviklingsniveau og afstanden til de mindst 
begunstigede regioner, herunder 
landdistrikter og byer, industriområder i 
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tilbagegang samt områder med alvorlige og 
permanente naturbetingede eller 
demografiske ulemper såsom øer, 
bjergområder, tyndt befolkede områder og 
grænseregioner.

tilbagegang samt områder med alvorlige og 
permanente naturbetingede eller 
demografiske ulemper såsom øer, 
bjergområder, tyndt befolkede områder og 
grænseregioner og fjerntliggende 
grænsebyer.

Or. es

Begrundelse

Fjerntliggende grænsebyer bør medtages på grund af deres unikke karakter.

Ændringsforslag 59
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at imødekomme EFRU's særlige 
behov og i overensstemmelse med Europa 
2020-strategien12, hvor 
samhørighedspolitikken bør støtte behovet 
for at opnå intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, er det nødvendigt at 
fastlægge EFRU-specifikke aktioner som 
"investeringsprioriteter" for de enkelte 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning].

(4) For at imødekomme EFRU's særlige 
behov og i overensstemmelse med Europa 
2020-strategien12, hvor 
samhørighedspolitikken bør støtte behovet 
for at opnå intelligent, bæredygtig og 
inklusiv udvikling, er det nødvendigt at 
fastlægge EFRU-specifikke aktioner som 
"investeringsprioriteter" for de enkelte 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning].

Or. en

Ændringsforslag 60
Jan Březina

Forslag til forordning
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Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at imødekomme EFRU's særlige 
behov og i overensstemmelse med Europa 
2020-strategien12, hvor 
samhørighedspolitikken bør støtte behovet 
for at opnå intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, er det nødvendigt at 
fastlægge EFRU-specifikke aktioner som
"investeringsprioriteter" for de enkelte 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning].

(4) For at imødekomme EFRU's særlige 
behov og i overensstemmelse med Europa 
2020-strategien12, hvor 
samhørighedspolitikken bør støtte behovet 
for at opnå intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, er det nødvendigt at 
fastlægge EFRU-specifikke aktioner som 
"investeringsprioriteter" for de enkelte 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning].

"Denne liste over investeringsprioriteter 
skal ikke opfattes som regler for 
støtteberettigelse, men som områder, hvor 
støtten bør fokuseres, og den fastsætter 
dermed målene for EFRU på et mere 
specifikt niveau".

Or. en

Begrundelse

En sådan ændring ville gøre det mere klart, hvilke aktioner og udgifter der kan opnå støtte fra 
fonden.

Ændringsforslag 61
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at imødekomme EFRU's særlige 
behov og i overensstemmelse med Europa 
2020-strategien12, hvor 
samhørighedspolitikken bør støtte behovet 
for at opnå intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, er det nødvendigt at 
fastlægge EFRU-specifikke aktioner som 
"investeringsprioriteter" for de enkelte 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 

(4) For at imødekomme EFRU's særlige 
behov og i overensstemmelse med Europa 
2020-strategien12, hvor 
samhørighedspolitikken bør støtte behovet 
for at opnå intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, er det nødvendigt at 
fastlægge EFRU-specifikke aktioner som 
"investeringsprioriteter" for de enkelte 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
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forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning].

forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]. Denne liste over 
investeringsprioriteter skal ikke opfattes 
som regler for støtteberettigelse, men som 
områder, hvor støtten bør fokuseres, og 
den fastsætter dermed målene for EFRU 
på et mere specifikt niveau.

Or. en

Ændringsforslag 62
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Synergier mellem 
samhørighedspolitikken og forsknings- og 
innovationspolitikken bør fremme 
skabelsen af teknologiske og 
videnskabelige klynger i regioner med 
stort potentiale, som hidtil ikke har været 
udnyttet tilstrækkeligt, navnlig i regioner, 
som har behov for økonomisk og social 
konvergens for at nå op på EU-
gennemsnittet, f.eks. afsidesliggende og 
perifere regioner, havregioner, øer, 
bjergregioner eller tyndt befolkede 
regioner. Der bør fokuseres på 
forbindelsen mellem miljø og videnskab 
og teknologi.

Or. pt

Ændringsforslag 63
Hermann Winkler

Forslag til forordning
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Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på 
Unionens prioriteter. Alt efter, hvilken 
kategori region der modtager støtte, bør 
EFRU-støtten koncentreres på forskning 
og innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af
klimaforandringer. Koncentrationsgraden 
bør tage hensyn til den pågældende 
regions udviklingsniveau og de specifikke 
behov i regioner, hvor BNP pr. indbygger 
i perioden 2007-2013 var mindre end 
75 % af det gennemsnitlige BNP for EU-
25 i referenceperioden.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 64
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer. Koncentrationsgraden 
bør tage hensyn til den pågældende regions 
udviklingsniveau og de specifikke behov i 
regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden.

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer, men også på 
foranstaltninger, som tjener EFRU's 
traditionelle mål som fastsat i artikel 2. 
Koncentrationsgraden bør tage hensyn til 
den pågældende regions udviklingsniveau 
og de specifikke behov i regioner, hvor 
BNP pr. indbygger i perioden 2007-2013 
var mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
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BNP for EU-25 i referenceperioden.

Or. de

Ændringsforslag 65
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer. Koncentrationsgraden 
bør tage hensyn til den pågældende regions 
udviklingsniveau og de specifikke behov i 
regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden.

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, informations- og 
kommunikationsteknologi, små og 
mellemstore virksomheder og modvirkning 
af klimaforandringer. 
Koncentrationsgraden bør tage hensyn til 
den pågældende regions udviklingsniveau.

Or. fr

Begrundelse

Tilpasning til ændringsforslaget til artikel 4.

Ændringsforslag 66
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
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koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer. Koncentrationsgraden 
bør tage hensyn til den pågældende regions 
udviklingsniveau og de specifikke behov i 
regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden.

koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer og beskyttelse af 
miljøet, herunder fremme af 
ressourceeffektivitet. 
Koncentrationsgraden bør tage hensyn til 
den pågældende regions udviklingsniveau 
og behovet for at nå Europa 2020-klima 
og energimålene, som er omfattet af 
målene for Europa 2020-strategien.

Or. en

Ændringsforslag 67
László Surján

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer. Koncentrationsgraden 
bør tage hensyn til den pågældende regions 
udviklingsniveau og de specifikke behov i 
regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden.

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer. Koncentrationsgraden 
bør tage hensyn til den pågældende regions 
udviklingsniveau, herunder de 
intraregionale uligheder, og de specifikke 
behov i regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden.

Or. en



PE491.053v01-00 10/167 AM\903902DA.doc

DA

Ændringsforslag 68
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer. Koncentrationsgraden 
bør tage hensyn til den pågældende regions 
udviklingsniveau og de specifikke behov i 
regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden.

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer samt beskyttelse af 
kvinder, som er påvirket af 
klimaforandringer. Koncentrationsgraden 
bør tage hensyn til den pågældende regions 
udviklingsniveau og de specifikke behov i 
regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden.

Or. en

Ændringsforslag 69
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af 

(5) EFRU bør bidrage til økonomisk, 
social og territorial samhørighed og 
dermed sikre større koncentration af 
EFRU-støtte på en række prioriteter. 
Samhørighedspolitikken bidrager i stor 
udstrækning til at nå Europa 2020-
strategiens mål. Ifølge TEUF-traktatens 
artikel 176 skal Den Europæiske Fond for 
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klimaforandringer. Koncentrationsgraden 
bør tage hensyn til den pågældende 
regions udviklingsniveau og de specifikke 
behov i regioner, hvor BNP pr. indbygger 
i perioden 2007-2013 var mindre end 
75 % af det gennemsnitlige BNP for EU-
25 i referenceperioden.

Regionaludvikling (EFRU) bidrage til at 
udligne de største regionale skævheder i 
Unionen under hensyntagen til regionale 
og lokale udviklingsbehov.

Or. en

Ændringsforslag 70
Viktor Uspaskich

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer. Koncentrationsgraden 
bør tage hensyn til den pågældende regions 
udviklingsniveau og de specifikke behov i 
regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden.

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, by- og lokaludvikling, små og 
mellemstore virksomheder og modvirkning 
af klimaforandringer. 
Koncentrationsgraden bør tage hensyn til 
den pågældende regions udviklingsniveau 
og de specifikke behov i regioner, hvor 
BNP pr. indbygger i perioden 2007-2013 
var mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden.

Or. en

Ændringsforslag 71
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer. Koncentrationsgraden 
bør tage hensyn til den pågældende regions 
udviklingsniveau og de specifikke behov i 
regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden.

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, støtte til virksomheder, 
fortrinsvis små og mellemstore 
virksomheder, informations- og 
kommunikationsteknologier og 
modvirkning af klimaforandringer. 
Koncentrationsgraden bør tage hensyn til 
den pågældende regions udviklingsniveau 
og de specifikke behov i regioner, hvor 
BNP pr. indbygger i perioden 2007-2013 
var mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden.

Or. es

Ændringsforslag 72
Michael Theurer

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer. Koncentrationsgraden 
bør tage hensyn til den pågældende regions 
udviklingsniveau og de specifikke behov i 
regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, virksomheder, navnlig små og 
mellemstore virksomheder og modvirkning 
af klimaforandringer. 
Koncentrationsgraden bør tage hensyn til 
den pågældende regions udviklingsniveau 
og de specifikke behov i regioner, hvor 
BNP pr. indbygger i perioden 2007-2013 
var mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
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referenceperioden. BNP for EU-25 i referenceperioden.

Or. de

Ændringsforslag 73
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer. Koncentrationsgraden 
bør tage hensyn til den pågældende regions 
udviklingsniveau og de specifikke behov i 
regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden.

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, styrket konkurrence mellem
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer. Koncentrationsgraden 
bør tage hensyn til den pågældende regions 
udviklingsniveau og de specifikke behov i 
regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden.

Or. pt

Begrundelse

EFRU bør støtte aktioner rettet mod at forbedre europæiske virksomheders konkurrenceevne 
for at sætte dem i stand til at klare sig bedre i den internationale konkurrence og skabe flere 
job både regionalt og lokalt. Det er vigtigt at fremhæve, at store virksomheder spiller en 
vigtig rolle i økonomien, ikke kun gennem investeringer for at fremme SMV, men også ved at 
skabe job og økonomisk dynamik i regionen.

Ændringsforslag 74
Richard Seeber

Forslag til forordning
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Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer. Koncentrationsgraden 
bør tage hensyn til den pågældende regions 
udviklingsniveau og de specifikke behov i 
regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden.

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og klima- og vandtiltag. 
Koncentrationsgraden bør tage hensyn til 
den pågældende regions udviklingsniveau 
og de specifikke behov i regioner, hvor 
BNP pr. indbygger i perioden 2007-2013 
var mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden.

Or. en

Ændringsforslag 75
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Silvia Costa, Guido Milana

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Parlamentet påpegede i sin beslutning 
af 8. juni 2011, at ungdoms- og 
kulturrelaterede politikker er væsentlige 
og bør prioriteres højt, fordi de giver 
merværdi og henvender sig direkte til 
borgerne. Parlamentet opfordrede også 
EU og medlemsstaterne til at anerkende 
de kulturelle og kreative erhvervs 
voksende betydning for europæisk 
økonomi og deres afsmittende effekt på 
andre økonomiske sektorer. Desuden 
understregede Parlamentet på det 
kraftigste, at disse politikkers fulde 
potentiale kun kan realiseres, hvis de 
tildeles tilstrækkelige midler inden for 



AM\903902DA.doc 15/167 PE491.053v01-00

DA

samhørighedspolitikken.

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med punkt 102 i Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2011 om 
investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt 
og inklusivt Europa.

Ændringsforslag 76
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Det er af afgørende betydning for en 
regions udvikling, at den besidder 
innovationsevne, som igen er stærkt 
afhængig af forskning og udvikling. For 
mange regioner er det en alvorlig
hindring for udviklingen, at der mangler 
fremragende forskningsinstitutioner, som 
er attraktive for internationale forskere på 
topniveau og unge hjemlige forskere.
Desuden har næsten alle Europas 
regioner oplevet en udvandring af 
videnskabsfolk til de bedste 
forskningsorganer i verden, også uden for 
Europa. Det ville gavne hele innovationen 
i EU, hvis denne talentmasse vendte 
tilbage til Europa. EFRU burde derfor 
støtte alle de bestræbelser i regionerne, 
der er rettet mod opbygning af sådanne 
forskningsorganer i et innovationsvenligt 
miljø. Navnlig når regionerne søger 
støttemidler fra "Horisont 2020", hvor de 
eksempelvis sammen med et eksisterende 
fremragende forskningsorgan deltager i 
en konkurrence om oprettelse af en 
forskningsinstitution på topniveau, bør 
alle synergieffekterne med "Horisont 
2020" udnyttes. Kun på denne måde kan 
de nye organer blive omdrejningspunkter, 
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som tiltrækker innovative virksomheder 
og udvikler sig til centre for forsknings-
og innovationsklynger.

Or. de

Begrundelse

Hjerneflugten fra nogle medlemsstater er en udfordring for Europa som helhed. Disse 
medlemsstater har brug for internationalt attraktive forskningsinstitutioner. I Matias-
betænkningen foreslog Europa-Parlamentet en konkurrence mellem teams, som bestod af en 
eksisterende institution på topniveau og en region på vej. Deres forskningsprojekter støttes i 
henhold til princippet om fremragende forskning under Horisont 2020. Regionerne anvender 
egne midler og EFRU-midler - som ikke er omfattet af konkurrencen - til infrastruktur.

Ændringsforslag 77
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Uden at det berører vigtigheden at den 
tematiske koncentration på specifikke 
tildelinger til afsidesliggende og tyndt 
befolkede regioner, bør der for at opveje 
de ekstra strukturelle og permanente 
udgifter, som disse regioner oplever, være 
en vis fleksibilitet med hensyn til 
anvendelsen af midlerne, så de kan 
anvendes på en måde, som er mere 
hensigtsmæssigt for de mål, som de er 
oprettet til.

Or. pt

Ændringsforslag 78
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Forslag til forordning
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Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b) Parlamentet mindede i sin beslutning 
af 8. juni 2011 om, at turisme er en ny 
EU-kompetence i henhold til 
Lissabontraktaten, som derfor også bør 
afspejles i den næste FFR. Parlamentet 
understregede det vigtige bidrag fra 
turismen til den europæiske økonomi og 
behovet for en europæisk strategi for 
turisme, som bør sigte mod at styrke 
sektorens konkurrenceevne og 
understøttes af tilstrækkelige midler 
under EFRU.

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med punkt 99 i Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2011 om 
investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt 
og inklusivt Europa.

Ændringsforslag 79
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Forslag til forordning
Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c) Som Revisionsretten har bemærket i 
sin særberetning nr. 6/2011 med titlen 
"Var de turismeprojekter, der blev 
samfinansieret af EFRU, effektive?", har 
turismetiltag nået deres mål med hensyn 
til resultater, vækst og beskæftigelse ved 
at skabe turismekapacitet og ved at skabe 
eller bevare arbejdspladser.

Or. it
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Begrundelse

Revisionsrettens beretning modbeviser på overbevisende måde de røster, som hævder, at 
tiltag til støtte for turisme er ineffektive.

Ændringsforslag 80
László Surján

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør fastlægges fælles indikatorer til 
brug ved evalueringen af 
programgennemførelsen, inden 
medlemsstaterne udarbejder deres 
operationelle programmer. Indikatorerne 
bør suppleres med programspecifikke 
indikatorer.

(6) Der bør fastlægges fælles indikatorer til 
brug ved evalueringen af 
programgennemførelsen, inden 
medlemsstaterne udarbejder deres 
operationelle programmer. Indikatorerne 
bør suppleres med regionsspecifikke og 
programspecifikke indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 81
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør fastlægges fælles indikatorer til 
brug ved evalueringen af 
programgennemførelsen, inden 
medlemsstaterne udarbejder deres 
operationelle programmer. Indikatorerne 
bør suppleres med programspecifikke 
indikatorer.

(6) Der bør fastlægges fælles indikatorer til 
brug ved evalueringen af 
programgennemførelsen, inden 
medlemsstaterne udarbejder deres 
operationelle programmer. Indikatorerne 
bør suppleres med programspecifikke 
indikatorer. Alle data bør så vidt muligt 
opdeles efter køn.

Or. en
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Ændringsforslag 82
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør fastlægges fælles indikatorer til 
brug ved evalueringen af 
programgennemførelsen, inden 
medlemsstaterne udarbejder deres 
operationelle programmer. Indikatorerne 
bør suppleres med programspecifikke 
indikatorer.

(6) Der bør i samarbejde med 
medlemsstaterne og regionerne fastlægges 
fælles indikatorer til brug ved evalueringen
af programgennemførelsen, inden 
medlemsstaterne udarbejder deres 
operationelle programmer. Indikatorerne 
bør suppleres med programspecifikke 
indikatorer.

Or. es

Ændringsforslag 83
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale problemstillinger i byområder
og at fastlægge en procedure for opstilling 
af en liste over byer, der er omfattet af 
sådanne foranstaltninger, og den 
finansielle tildeling til sådanne 
foranstaltninger.

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale problemstillinger i byområder.

Or. de

Ændringsforslag 84
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale problemstillinger i byområder 
og at fastlægge en procedure for opstilling 
af en liste over byer, der er omfattet af 
sådanne foranstaltninger, og den finansielle 
tildeling til sådanne foranstaltninger.

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, 
kulturelle, sociale, beskæftigelsesmæssige 
og demografiske problemstillinger i 
byområder og bynære områder og at 
fastlægge, i de operationelle programmer, 
funktionelle byområder, der er omfattet af 
sådanne foranstaltninger, og den finansielle 
tildeling til sådanne foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 85
Peter Simon

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale problemstillinger i byområder 
og at fastlægge en procedure for opstilling 
af en liste over byer, der er omfattet af 
sådanne foranstaltninger, og den finansielle 
tildeling til sådanne foranstaltninger.

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale problemstillinger i byområder 
og at fastlægge en procedure for at 
udvælge de funktionelle byområder og 
øvrige funktionelle områder, der er 
omfattet af sådanne foranstaltninger, og 
den finansielle tildeling til sådanne 
foranstaltninger.

Or. de

Begrundelse

En bæredygtig byudvikling vedrører ikke kun byer, men er i forvejen gennemført i større 
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geografiske kategorier, som bl.a. omfatter flere byer, en by plus dens omliggende region eller 
regionale grupperinger, og da områdekategorierne desuden er forskellige i medlemsstaterne, 
bør dette afspejles i definitionen af de byområder, der skal udvikles.

Ændringsforslag 86
László Surján

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale problemstillinger i byområder 
og at fastlægge en procedure for opstilling 
af en liste over byer, der er omfattet af 
sådanne foranstaltninger, og den finansielle 
tildeling til sådanne foranstaltninger.

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, 
interkulturelle, klimamæssige og sociale 
problemstillinger i byområder og at 
fastlægge en procedure for opstilling af en 
liste over byer, der er omfattet af sådanne 
foranstaltninger, og den finansielle 
tildeling til sådanne foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 87
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale problemstillinger i byområder 
og at fastlægge en procedure for opstilling 
af en liste over byer, der er omfattet af 
sådanne foranstaltninger, og den finansielle 
tildeling til sådanne foranstaltninger.

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale og demografiske 
problemstillinger i byområder og 
forstadsområder og at fastlægge en 
procedure for opstilling af en vejledende 
liste over byer og funktionelle områder, 
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der er omfattet af sådanne foranstaltninger, 
og den finansielle tildeling til sådanne 
foranstaltninger.

Or. es

Ændringsforslag 88
Manfred Weber

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale problemstillinger i byområder 
og at fastlægge en procedure for opstilling 
af en liste over byer, der er omfattet af 
sådanne foranstaltninger, og den finansielle 
tildeling til sådanne foranstaltninger.

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, 
demografiske og sociale problemstillinger 
i byområder og at fastlægge en procedure 
for at udvælge funktionelle byer og øvrige 
områder, der er omfattet af sådanne 
foranstaltninger, og den finansielle 
tildeling til sådanne foranstaltninger.
(I overensstemmelse med ordførerens 
ændringsforslag vedrørende artikel 7, stk. 
1, i EFRU-forordningen, som tager højde 
for en bredere fortolkning af funktionelle 
områder.

Or. en

Ændringsforslag 89
Michael Theurer

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
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foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale problemstillinger i byområder 
og at fastlægge en procedure for opstilling 
af en liste over byer, der er omfattet af 
sådanne foranstaltninger, og den finansielle 
tildeling til sådanne foranstaltninger.

foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, 
demografiske og sociale problemstillinger 
i byområder og at fastlægge en procedure 
for udvælgelse af funktionelle byområder 
og øvrige områder, der er omfattet af 
sådanne foranstaltninger, og den finansielle 
tildeling til sådanne foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 90
Richard Seeber

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale problemstillinger i byområder 
og at fastlægge en procedure for opstilling 
af en liste over byer, der er omfattet af 
sådanne foranstaltninger, og den finansielle 
tildeling til sådanne foranstaltninger.

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, 
vandmæssige og sociale problemstillinger i 
byområder og at fastlægge en procedure 
for opstilling af en liste over byer, der er 
omfattet af sådanne foranstaltninger, og 
den finansielle tildeling til sådanne 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 91
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På EU-niveau bør der tages endnu et 
skridt frem mod at oprette en platform for 
byudvikling ved at bygge videre på de 

udgår



PE491.053v01-00 24/167 AM\903902DA.doc

DA

erfaringer og kompetencer, der er opnået i 
forbindelse med integrationen af aktioner 
inden for bæredygtig byudvikling i de 
operationelle programmer, der støttes af 
EFRU i perioden 2007-2013.

Or. de

Ændringsforslag 92
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På EU-niveau bør der tages endnu et 
skridt frem mod at oprette en platform for
byudvikling ved at bygge videre på de 
erfaringer og kompetencer, der er opnået i 
forbindelse med integrationen af aktioner 
inden for bæredygtig byudvikling i de 
operationelle programmer, der støttes af 
EFRU i perioden 2007-2013.

(8) Kommissionen bør på EU-niveau 
fremme networking, samarbejde mellem 
lokale myndigheder og 
erfaringsudveksling vedrørende bypolitik 
på områder, som er knyttet til EFRU's 
investeringsprioriteter og til bæredygtig
byudvikling ved at bygge videre på de 
erfaringer og kompetencer, der er opnået i 
forbindelse med integrationen af aktioner 
inden for bæredygtig byudvikling i de 
operationelle programmer, der støttes af 
EFRU i perioden 2007-2013.

Or. en

Ændringsforslag 93
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På EU-niveau bør der tages endnu et 
skridt frem mod at oprette en platform for 
byudvikling ved at bygge videre på de 
erfaringer og kompetencer, der er opnået i 
forbindelse med integrationen af aktioner 

(8) Eksisterende netværk og platforme for 
byudvikling bør styrkes ved at bygge 
videre på de erfaringer og kompetencer, 
der er opnået i forbindelse med 
integrationen af aktioner inden for 
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inden for bæredygtig byudvikling i de 
operationelle programmer, der støttes af 
EFRU i perioden 2007-2013.

bæredygtig byudvikling i de operationelle 
programmer, der støttes af EFRU i 
perioden 2007-2013.

Or. pt

Begrundelse

I stedet for at oprette nye platforme for byudvikling bør man udvikle de eksisterende for at 
opnå besparelser på organisatorisk og operationelt niveau, i forbindelse med EU-
institutioner.

Ændringsforslag 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Med henblik på at identificere eller 
afprøve nye løsninger på problemstillinger 
vedrørende bæredygtig byudvikling, som 
er relevante for hele Unionen, bør EFRU 
støtte innovative aktioner inden for 
bæredygtig byudvikling.

(9) Med henblik på at identificere eller 
afprøve nye løsninger på problemstillinger 
vedrørende bæredygtig byudvikling, som 
er relevante for hele Unionen, bør EFRU 
støtte innovative aktioner inden for 
bæredygtig byudvikling, herunder 
udvikling af bynære områder og 
aktiviteter, som fremmer borgernære, 
inddragende løsninger på strukturelle 
problemstillinger såsom genopretning af 
dårligt stillede boligområder.

Or. en

Ændringsforslag 95
Peter Simon

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Med henblik på at identificere eller 
afprøve nye løsninger på problemstillinger 

(9) Med henblik på at identificere eller 
afprøve nye løsninger på problemstillinger 
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vedrørende bæredygtig byudvikling, som 
er relevante for hele Unionen, bør EFRU 
støtte innovative aktioner inden for 
bæredygtig byudvikling.

vedrørende bæredygtig byudvikling, 
territorial eller regional udvikling, som er 
relevante for hele Unionen, bør EFRU 
støtte innovative aktioner inden for 
bæredygtig byudvikling, territorial eller 
regional udvikling.

Or. de

Begrundelse

En bæredygtig byudvikling vedrører ikke kun byer, men er i forvejen gennemført i større 
geografiske kategorier, som bl.a. omfatter flere byer, en by plus dens omliggende område 
eller regionale grupperinger, og da områdekategorierne desuden er forskellige i 
medlemsstaterne, bør dette afspejles i definitionen af de byområder, der skal udvikles.

Ændringsforslag 96
Manfred Weber

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Med henblik på at identificere eller 
afprøve nye løsninger på problemstillinger 
vedrørende bæredygtig byudvikling, som 
er relevante for hele Unionen, bør EFRU 
støtte innovative aktioner inden for 
bæredygtig byudvikling.

(9) Med henblik på at identificere eller 
afprøve nye løsninger på problemstillinger 
vedrørende bæredygtig byudvikling og 
anden territorial udvikling, som er 
relevante for hele Unionen, bør EFRU 
støtte innovative aktioner inden for 
bæredygtig byudvikling og anden 
territorial udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 97
Michael Theurer

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Med henblik på at identificere eller (9) Med henblik på at identificere eller 
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afprøve nye løsninger på problemstillinger 
vedrørende bæredygtig byudvikling, som 
er relevante for hele Unionen, bør EFRU 
støtte innovative aktioner inden for 
bæredygtig byudvikling.

afprøve nye løsninger på problemstillinger 
vedrørende bæredygtig byudvikling og 
anden territorial udvikling, som er 
relevante for hele Unionen, bør EFRU 
støtte innovative aktioner inden for 
bæredygtig byudvikling og anden 
territorial udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 98
László Surján

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EFRU bør tackle problemerne i 
forbindelse med, at områder med ekstrem 
lav befolkningstæthed ligger langt væk fra 
og har dårlige adgangsbetingelser til store 
markeder, jf. protokol nr. 6 om særlige 
bestemmelser for mål 6 inden for 
rammerne af strukturfondene i Finland og 
Sverige til tiltrædelsesakten af 1994. EFRU 
bør ligeledes tackle de særlige problemer, 
som visse øer, bjergområder, 
grænseregioner og tyndt befolkede 
områder har, fordi deres geografiske 
placering bremser udviklingen, med 
henblik på at støtte en bæredygtig 
udvikling i disse områder.

(10) EFRU bør tackle problemerne i 
forbindelse med, at områder med fattigdom 
og spændinger mellem etniske 
befolkningsgrupper eller med ekstrem lav 
befolkningstæthed ligger langt væk fra og 
har dårlige adgangsbetingelser til store 
markeder, jf. protokol nr. 6 om særlige 
bestemmelser for mål 6 inden for 
rammerne af strukturfondene i Finland og 
Sverige til tiltrædelsesakten af 1994. EFRU 
bør ligeledes tackle de særlige problemer, 
som visse øer, bjergområder, 
grænseregioner og tyndt befolkede 
områder har, fordi deres geografiske 
placering bremser udviklingen, med 
henblik på at støtte en bæredygtig 
udvikling i disse områder.

Or. en

Ændringsforslag 99
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EFRU bør tackle problemerne i 
forbindelse med, at områder med ekstrem 
lav befolkningstæthed ligger langt væk fra 
og har dårlige adgangsbetingelser til store 
markeder, jf. protokol nr. 6 om særlige 
bestemmelser for mål 6 inden for 
rammerne af strukturfondene i Finland og 
Sverige til tiltrædelsesakten af 1994. EFRU 
bør ligeledes tackle de særlige problemer, 
som visse øer, bjergområder, 
grænseregioner og tyndt befolkede 
områder har, fordi deres geografiske 
placering bremser udviklingen, med 
henblik på at støtte en bæredygtig 
udvikling i disse områder.

(10) EFRU bør tackle problemerne i 
forbindelse med, at områder med ekstrem 
lav befolkningstæthed ligger langt væk fra 
og har dårlige adgangsbetingelser til store
markeder, jf. protokol nr. 6 om særlige 
bestemmelser for mål 6 inden for 
rammerne af strukturfondene i Finland og 
Sverige til tiltrædelsesakten af 1994. EFRU 
bør ligeledes tackle de særlige problemer, 
som øer, bjergområder, grænseregioner og 
tyndt befolkede områder har, fordi deres 
geografiske placering bremser udviklingen, 
med henblik på at støtte en bæredygtig 
udvikling i disse områder.

Or. es

Ændringsforslag 100
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EFRU bør tackle problemerne i 
forbindelse med, at områder med ekstrem 
lav befolkningstæthed ligger langt væk fra 
og har dårlige adgangsbetingelser til store 
markeder, jf. protokol nr. 6 om særlige 
bestemmelser for mål 6 inden for 
rammerne af strukturfondene i Finland og 
Sverige til tiltrædelsesakten af 1994. EFRU 
bør ligeledes tackle de særlige problemer, 
som visse øer, bjergområder, 
grænseregioner og tyndt befolkede 
områder har, fordi deres geografiske 
placering bremser udviklingen, med 
henblik på at støtte en bæredygtig 
udvikling i disse områder.

(10) EFRU bør tackle problemerne i 
forbindelse med, at områder med ekstrem 
lav befolkningstæthed ligger langt væk fra 
og har dårlige adgangsbetingelser til store 
markeder, jf. protokol nr. 6 om særlige 
bestemmelser for mål 6 inden for 
rammerne af strukturfondene i Finland og 
Sverige til tiltrædelsesakten af 1994. EFRU 
bør ligeledes tackle de særlige problemer, 
som visse øer, bjergområder, 
grænseregioner, tyndt befolkede områder
og fjerntliggende grænsebyer har, fordi 
deres geografiske placering bremser 
udviklingen, med henblik på at støtte en 
bæredygtig udvikling i disse områder.



AM\903902DA.doc 29/167 PE491.053v01-00

DA

Or. es

Begrundelse

Fjerntliggende grænsebyer bør medtages på grund af deres unikke karakter.

Ændringsforslag 101
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) EFRU-midler, som er afsat til 
transportinfrastruktur, skal målrettes mod 
at fremme EU's sociale og territoriale 
samhørighed ved at mindske forskellene i 
den regionale udvikling, navnlig ved at 
forbedre befolkningens adgang og 
mobilitet og ved at samfinansiere et mere 
bæredygtigt transportsystem med lav 
kulstofemission. Alle regioner uden 
undtagelse bør fortsat have mulighed for 
at finansiere central 
transportinfrastruktur.

Or. es

Begrundelse

Midler til central transportinfrastruktur bør fortsat være tilgængelige for alle regioner.

Ændringsforslag 102
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Der bør tages særligt hensyn til 
regionerne i den yderste periferi, blandt 
andet ved undtagelsesvis at udvide EFRU's 
anvendelsesområde til at omfatte 

(11) Der bør tages særligt hensyn til 
regionerne i den yderste periferi, blandt 
andet ved undtagelsesvis at udvide EFRU's 
anvendelsesområde til at omfatte 
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finansiering af driftsstøtte, der ydes som 
kompensation for ekstraudgifter som følge 
af deres særlige sociale og økonomiske 
situation, som forværres af de ulemper, der 
er omhandlet i traktatens artikel 349, 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. For at støtte udviklingen af 
bestående og nye økonomiske aktiviteter 
bør mindst 50 % af den specifikke 
yderligere tildeling anvendes til aktioner, 
som bidrager til en diversificering og 
modernisering af økonomierne i regionerne 
i den yderste periferi.

finansiering af driftsstøtte, der ydes som 
kompensation for ekstraudgifter som følge 
af deres særlige sociale og økonomiske 
situation, som forværres af de ulemper, der 
er omhandlet i traktatens artikel 349, 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. For at støtte udviklingen af 
bestående og nye økonomiske aktiviteter 
bør mindst 30 % af den specifikke 
yderligere tildeling anvendes til aktioner, 
som bidrager til en diversificering og 
modernisering af økonomierne i regionerne 
i den yderste periferi.

Or. fr

Begrundelse

Målet med anbefalingen på 50 % af den specifikke tildeling til 
diversificeringsforanstaltninger er et paradigmeskift, hvilket gør det urealistisk at gennemføre 
det inden 2014, da tildelingsmålene først og fremmest sigter på at mindske ekstra 
omkostninger. En sats på 30 % synes mere afbalanceret for den lokale kontekst.

Ændringsforslag 103
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Der bør tages særligt hensyn til 
regionerne i den yderste periferi, blandt 
andet ved undtagelsesvis at udvide EFRU's 
anvendelsesområde til at omfatte 
finansiering af driftsstøtte, der ydes som 
kompensation for ekstraudgifter som følge 
af deres særlige sociale og økonomiske 
situation, som forværres af de ulemper, der 
er omhandlet i traktatens artikel 349, dvs. 
deres fjerne beliggenhed, deres status som 

(11) Der bør tages særligt hensyn til 
regionerne i den yderste periferi, blandt 
andet ved undtagelsesvis at udvide EFRU's 
anvendelsesområde til at omfatte 
finansiering af driftsstøtte, der ydes som 
kompensation for ekstraudgifter som følge 
af deres særlige sociale og økonomiske 
situation, som forværres af de ulemper, der 
er omhandlet i traktatens artikel 349, dvs. 
deres fjerne beliggenhed, deres status som 
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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. For at støtte udviklingen af 
bestående og nye økonomiske aktiviteter 
bør mindst 50 % af den specifikke 
yderligere tildeling anvendes til aktioner, 
som bidrager til en diversificering og 
modernisering af økonomierne i 
regionerne i den yderste periferi.

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 og konkurrenceevne.

Or. pt

Begrundelse

I henhold til ændringen i artikel 11, stk. 1, nr. 2, er den specifikke yderligere tildeling rettet 
mod de afsidesliggende regioner og tyndt befolkede områder. Hvis de tyndt befolkede 
områder ikke skal afsætte en procentdel af den specifikke yderligere tildeling til specifikke 
mål, så bør de afsidesliggende regioner heller ikke skulle det. Den specifikke yderligere 
tildeling bør anvendes på samme måde i alle regioner.

Ændringsforslag 104
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Der bør tages særligt hensyn til 
regionerne i den yderste periferi, blandt 
andet ved undtagelsesvis at udvide EFRU's 
anvendelsesområde til at omfatte 
finansiering af driftsstøtte, der ydes som 
kompensation for ekstraudgifter som følge 
af deres særlige sociale og økonomiske 
situation, som forværres af de ulemper, der 
er omhandlet i traktatens artikel 349, 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 

(11) Der bør tages særligt hensyn til 
regionerne i den yderste periferi, blandt 
andet ved undtagelsesvis at udvide EFRU's 
anvendelsesområde til at omfatte 
finansiering af driftsstøtte, der ydes som 
kompensation for ulemper som følge af 
deres særlige sociale og økonomiske 
situation, som forværres af de ulemper, der 
er omhandlet i traktatens artikel 349, 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 
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vedvarende og kumulative, og som 
alvorligt hæmmer disse regioner i deres 
udvikling. For at støtte udviklingen af 
bestående og nye økonomiske aktiviteter 
bør mindst 50 % af den specifikke 
yderligere tildeling anvendes til aktioner, 
som bidrager til en diversificering og 
modernisering af økonomierne i regionerne 
i den yderste periferi.

vedvarende og kumulative, og som 
alvorligt hæmmer disse regioner i deres 
udvikling. For at støtte udviklingen af 
bestående og nye økonomiske aktiviteter 
bør mindst 50 % af den specifikke 
yderligere tildeling anvendes til aktioner, 
som bidrager til en diversificering og 
modernisering af økonomierne i regionerne 
i den yderste periferi.

Or. es

Begrundelse

Som fastsat i traktatens artikel 349 medfører kombinationen af flere permanente faktorer en 
række ulemper for disse områder, som er yderst vanskelige at sætte tal på.

Ændringsforslag 105
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer, at ligestilling mellem mænd og 
kvinder og integrationen af kønsaspektet 
fremmes i alle faser af anvendelsen af 
EFRU, herunder design, gennemførelse, 
kontrol og evaluering.

Or. en

Ændringsforslag 106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med henblik på at fastlægge (12) Med henblik på at fastlægge 
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procedurer for udvælgelsen og 
gennemførelsen af innovative aktioner bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår det indhold og 
anvendelsesområde, der er fastlagt i artikel 
9. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

procedurer for udvælgelsen og 
gennemførelsen af innovative aktioner i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår det indhold og 
anvendelsesområde, der er fastlagt i artikel 
9, er det navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. es

Ændringsforslag 107
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Med sigte på at sikre ensartede vilkår 
for gennemførelsen af denne forordning 
bør gennemførelsesbeføjelser delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår listen 
over byer, som skal deltage i 
byudviklingsplatformen. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

udgår

Or. de



PE491.053v01-00 34/167 AM\903902DA.doc

DA

Ændringsforslag 108
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Med sigte på at sikre ensartede vilkår 
for gennemførelsen af denne forordning 
bør gennemførelsesbeføjelser delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår listen 
over byer, som skal deltage i 
byudviklingsplatformen. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 109
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Med sigte på at sikre ensartede vilkår 
for gennemførelsen af denne forordning 
bør gennemførelsesbeføjelser delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår listen over 
byer, som skal deltage i 
byudviklingsplatformen. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

(13) Med sigte på at sikre ensartede vilkår 
for gennemførelsen af denne forordning 
bør gennemførelsesbeføjelser delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår listen over 
fælles indikatorer. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.
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Or. en

Ændringsforslag 110
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Med sigte på at sikre ensartede vilkår 
for gennemførelsen af denne forordning 
bør gennemførelsesbeføjelser delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår listen over 
byer, som skal deltage i 
byudviklingsplatformen. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

(13) Med sigte på at sikre ensartede vilkår 
for gennemførelsen af denne forordning 
bør gennemførelsesbeføjelser delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår listen over 
deltagere. Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Or. es

Ændringsforslag 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

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 at formindske 
forskellene mellem de forskellige 
områders udviklingsniveauer og forbedre 
situationen i de mindst begunstigede 
områder, iblandt hvilke der lægges særlig 
vægt på landdistrikter, områder i en 
industriel overgangsproces og områder, 
der lider under alvorlige naturbetingede 
eller demografiske ulemper af permanent 
art, bl.a. de nordligste meget tyndt 
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befolkede områder samt øområder, 
grænseoverskridende områder og 
bjergområder, som fastsat i artikel 174 i 
TEUF. Navnlig, og i henhold til 
bestemmelserne i artikel 176 i TEUF skal 
EFRU bidrage til finansieringen af 
aktiviteter, som har til formål at styrke den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed ved at afhjælpe de største 
regionale skævheder i EU gennem støtte til 
udvikling og strukturel tilpasning af de 
mindst udviklede regionale økonomier, 
herunder omlægning af industriområder i 
nedgang.

Or. es

Ændringsforslag 112
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

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 eller regioner med 
regionale demografiske problemstillinger 
og ulemper.

Or. de

Ændringsforslag 113
Hermann Winkler

Forslag til forordning



AM\903902DA.doc 37/167 PE491.053v01-00

DA

Artikel 2 – stk. 1

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 samt regioner med 
store demografiske udfordringer.

Or. de

Ændringsforslag 114
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

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 og intraregionale skævheder 
gennem støtte til bæredygtig udvikling og 
strukturel tilpasning af regionale 
økonomier, herunder omlægning af 
industriområder i nedgang og 
tilbagestående regioner.

Or. en

Ændringsforslag 115
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1

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 ved at tage højde 
for de særlige forhold i regioner, som 
lider af alvorlige og vedvarende naturlige 
eller demografiske ulemper såsom de 
nordligste regioner med meget lav 
befolkningstæthed og øer, fjerntliggende 
regioner, grænseregioner og 
bjergregioner.

Or. fr

Begrundelse

Det skal erindres, at EFRU ikke kun støtter industriområder i nedgang og tilbagestående 
regioner i deres økonomiske genopretning, men også bidrager til at udvikle regioner, som 
lider af naturlige ulemper og udvikling af regionerne i den yderste periferi.

Ændringsforslag 116
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

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 samt regioner med 
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demografiske udfordringer og naturlige 
ulemper.

Or. en

Ændringsforslag 117
Riikka Manner, Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

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 regioner med 
demografiske og geografiske udfordringer 
og ulemper.

Or. en

Ændringsforslag 118
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

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 og infraregionale skævheder 
gennem støtte til bæredygtig udvikling og 
strukturel tilpasning af regionale 
økonomier, herunder omlægning af 
industriområder i nedgang og 
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tilbagestående regioner samt regioner med 
demografiske udfordringer og naturlige 
ulemper.

Or. en

Ændringsforslag 119
Viktor Uspaskich

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

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 samt regioner med 
demografiske og sociale udfordringer og 
ulemper.

Or. en

Ændringsforslag 120
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

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 

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 
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tilbagestående regioner. tilbagestående regioner og ved at adressere 
de vanskeligheder, som påvirker områder, 
der lider af alvorlige og permanente 
naturlige eller demografiske ulemper.

Or. en

Ændringsforslag 121
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

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 samt regioner med 
demografiske udfordringer og 
infrastrukturelle og naturlige ulemper.

Or. de

Begrundelse

Demografiske udfordringer, som f.eks. dalende befolkningstal og især afvandring, er 
alvorlige problemer, som kan henføres til infrastrukturelle og naturlige ulemper. Når 
regioner er tilbagestående, kan det ofte henføres til problemer af denne art, og derfor er det 
nødvendigt at nævne dem her.

Ændringsforslag 122
Bogusław Sonik

Forslag til forordning



PE491.053v01-00 42/167 AM\903902DA.doc

DA

Artikel 2 – stk. 1

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 og infraregionale skævheder 
gennem støtte til udvikling og strukturel 
tilpasning af regionale økonomier, 
herunder omlægning af industriområder i 
nedgang og tilbagestående regioner samt 
regioner med demografiske udfordringer 
og naturlige ulemper.

Or. en

Ændringsforslag 123
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

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, konkurrenceevne og strukturel 
tilpasning af regionale økonomier, 
herunder omlægning af industriområder i 
nedgang og tilbagestående regioner samt 
regioner i den yderste periferi.

Or. pt

Begrundelse

At styrke den regionale konkurrenceevne er afgørende for at forbedre befolkningernes 
levestandard. Når EFRU har en specifik yderligere tildeling til regionerne i den yderste 
periferi, er det hensigtsmæssigt, at disse regioner nævnes i forbindelse med målet med de 
pågældende midler.
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Ændringsforslag 124
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

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 samt øer, 
grænseregioner og bjergregioner, tyndt 
befolkede regioner og fjerntliggende 
grænsebyer.

Or. es

Begrundelse

EFRU bør bidrage til at mindske forskellene mellem forskellige områders udviklingsniveauer 
og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder. Blandt de berørte områder er 
områder i en industriel overgangsproces og områder, der lider af alvorlige naturbetingede 
eller demografiske ulemper af permanent art, bl.a. øområder, grænseoverskridende områder 
og bjergområder, tyndt befolkede områder og fjerntliggende grænsebyer.

Ændringsforslag 125
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

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 

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 
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udvikling og strukturel tilpasning af 
regionale økonomier, herunder omlægning 
af industriområder i nedgang og 
tilbagestående regioner.

udvikling og strukturel tilpasning af 
regionale økonomier, herunder omlægning 
af industriområder i nedgang og 
tilbagestående regioner samt regioner med 
demografiske og geografiske udfordringer 
og ulemper.

Or. pt

Ændringsforslag 126
Erminia Mazzoni

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

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.

Or. en

Ændringsforslag 127
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

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 

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 
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af industriområder i nedgang og 
tilbagestående regioner.

af industriområder i nedgang og 
tilbagestående regioner og ved at tage 
højde for områder, der lider af alvorlige 
naturbetingede eller demografiske 
ulemper af permanent art, bl.a. de 
nordligste meget tyndt befolkede områder 
samt øområder, områder i den yderste 
periferi, grænseoverskridende områder og 
bjergområder.

Or. fr

Ændringsforslag 128
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

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, områder med 
naturlige ulemper og områder med 
demografiske udfordringer og ulemper.

Or. en

Begrundelse

Regionen Lombardiet anser det for nødvendigt at støtte genoprettelsen af den territoriale 
balance ved at støtte den territoriale samhørighed for ugunstigt stillede regioner.

Ændringsforslag 129
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til artikel 174 og 349, jf. 
artikel 176, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde er 
målsætningen for Den Europæiske 
Regionalfond (EFRU) at mindske 
forskellene mellem de forskellige 
områders udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede områder. Blandt de 
berørte områder lægges der særlig vægt 
på landdistrikter, områder i en 
industriel overgangsproces og områder, 
der lider af alvorlige naturbetingede og 
demografiske ulemper af permanent
art, bl.a. områderne i den yderste 
periferi, de nordligste meget tyndt 
befolkede områder samt øområder, 
grænseoverskridende områder og 
bjergområder.

Or. pt

Ændringsforslag 130
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 a
Fremme af ligestilling mellem mænd og 

kvinder og ikke-forskelsbehandling
Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer 
i henhold til artikel 7 i forordning (EU) 
nr. […]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser], at ligestilling mellem 
mænd og kvinder og integrering af 
kønsaspektet fremmes i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
EFRU-programmerne.
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Or. de

Ændringsforslag 131
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 a
Fremme af lige muligheder og ikke-

forskelsbehandling
Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder og 
integrering af kønsaspektet fremmes i 
EFRU's forskellige gennemførelsesfaser.
Medlemsstaterne og Kommissionen tager 
passende skridt til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
på EFRU's forskellige 
gennemførelsesstadier, især med hensyn 
til adgang til dem. Navnlig er adgang for 
handicappede et af de kriterier, der skal 
overholdes i forbindelse med 
fastlæggelsen af, hvilke operationer som 
medfinansieres af EFRU, og som der skal 
tages hensyn til på de forskellige 
gennemførelsesstadier.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 7 i forordning (EU) nr. (…)/2012 (forordningen om fælles bestemmelser) 
fremmes ligestilling mellem kønnene og ikke-forskelsbehandling under udarbejdelsen og 
gennemførelsen af programmerne. Forordningen om de specifikke bestemmelser for EFRU 
bør indeholde en bestemmelse om ligestilling mellem kønnene og ikke-forskelsbehandling, 
ligesom den findes i forordningen om ESF.
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Ændringsforslag 132
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFRU yder støtte til: EFRU yder støtte til følgende aktiviteter 
med henblik på at bidrage til de i artikel 5 
omhandlede investeringsprioriteter:

Or. en

Ændringsforslag 133
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer i små og mellemstore 
virksomheder (SMV)

a) investeringer, der medvirker til at skabe 
og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer i områder, der bidrager til 
intelligent, bæredygtig og inkluderende 
vækst, primært i små og mellemstore 
virksomheder (SMV) og socialøkonomiske 
virksomheder

Or. en

Ændringsforslag 134
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 

a) materielle og immaterielle 
investeringer, der medvirker til at skabe og 
bevare langsigtede 
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til investeringer i små og mellemstore 
virksomheder (SMV)

beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer udelukkende i små og 
mellemstore virksomheder (SMV) og 
mikrovirksomheder, herunder 
socialøkonomiske virksomheder

Or. xm

Begrundelse

SMV og mikrovirksomheder nyder i dag kun i meget lille omfang godt af strukturfondene, da 
de i forhold til store virksomheder ikke altid har tilstrækkelige ressourcer til at vokse. Da de 
er drivkræfter i vores økonomi, vil tildeling af strukturfondsmidler til SMV og 
mikrovirksomheder gøre det lettere at realisere deres vækstpotentiale og skabe job ved at 
opfylde principperne i Small Business Act.

Ændringsforslag 135
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer i små og mellemstore 
virksomheder (SMV)

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer i virksomheder, navnlig i 
små og mellemstore virksomheder (SMV), 
herunder sociale og socialøkonomiske 
virksomheder

Or. es

Ændringsforslag 136
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 
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beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer i små og mellemstore 
virksomheder (SMV)

beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer og innovative finansielle 
instrumenter navnlig til små og 
mellemstore virksomheder (SMV)

Or. de

Ændringsforslag 137
Richard Seeber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer i små og mellemstore 
virksomheder (SMV)

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder, bl.a. via direkte 
støtte til investeringer i små og 
mellemstore virksomheder (SMV). Dette 
gælder også servicesektoren

Or. de

Begrundelse

Servicevirksomheder yder et betydeligt bidrag til beskæftigelse og økonomisk vækst, og de bør 
derfor også medtages her.

Ændringsforslag 138
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer i små og mellemstore 
virksomheder (SMV)

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder primært via 
direkte støtte til investeringer i små og 
mellemstore virksomheder (SMV) og 
socialøkonomien
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Or. en

Ændringsforslag 139
Nuno Teixeira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer i små og mellemstore
virksomheder (SMV)

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer i virksomheder 

Or. pt

Begrundelse

Store virksomheder investerer store summer i maskineri, udstyr og andre produktionsområder 
og køber produkter og tjenesteydelser af SMV. Da store virksomheder har bedre muligheder 
for at skabe beskæftigelse, sætte skub i udviklingen af SMV og bidrage til at styrke den 
regionale økonomi, er det hensigtsmæssigt, at de skal være berettigede til at modtage støtte.

Ændringsforslag 140
Viktor Uspaskich

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer i små og mellemstore 
virksomheder (SMV)

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede
beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer i virksomheder, især 
mellemstore virksomheder (SMV)

Or. en
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Ændringsforslag 141
Michael Theurer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer i små og mellemstore 
virksomheder (SMV)

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer i virksomheder, især små 
og mellemstore virksomheder (SMV)

Or. de

Ændringsforslag 142
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer i små og mellemstore 
virksomheder (SMV)

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

Or. fr

Begrundelse

SMV er en prioritet for erhvervsinvesteringer, men EFRU bør også kunne støtte større 
virksomheder.

Ændringsforslag 143
Fiorello Provera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder via direkte støtte 
til investeringer i små og mellemstore 
virksomheder (SMV)

a) erhvervsinvesteringer, der medvirker til 
at skabe og bevare langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder, navnlig via 
direkte støtte til investeringer i små og 
mellemstore virksomheder (SMV)

Or. en

Ændringsforslag 144
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) erhvervsinvesteringer, som bidrager til 
at skabe eller bevare job i SMV og til at 
tiltrække investeringsprioriteter i henhold 
til artikel 5, stk. 1 og 4, uanset 
virksomhedens størrelse

Or. de

Ændringsforslag 145
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) investeringer i økonomirelateret 
infrastruktur

Or. de
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Ændringsforslag 146
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) erhvervsinvesteringer, som bidrager til 
investeringsprioriteter i henhold til artikel 
5, stk. 1 og 4, uanset virksomhedens 
størrelse

Or. en

Ændringsforslag 147
Manfred Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) erhvervsinvesteringer, som bidrager til 
investeringsprioriteter i henhold til artikel 
5, stk. 1 og 4, uanset virksomhedens 
størrelse
(Dette skal være litra b, idet det nuværende 
litra b bliver litra c osv.).

Or. en

Ændringsforslag 148
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) SMV-fremme, men med mulighed for 
medlemsstaterne for også at støtte større 
virksomheder, hvis de skaber job i 
overensstemmelse med de nationale og 
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regionale Europa 2020-
udviklingsstrategier

Or. en

Ændringsforslag 149
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i infrastruktur, der tilbyder 
basisserviceydelser til borgerne inden for 
energi, miljø, transport og informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt)

b) investeringer i infrastruktur, der tilbyder 
basisserviceydelser til borgerne inden for 
energi, miljø, bæredygtig turisme og 
transport og informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt)

Or. en

Ændringsforslag 150
Richard Seeber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i infrastruktur, der tilbyder 
basisserviceydelser til borgerne inden for 
energi, miljø, transport og informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt)

b) investeringer i infrastruktur, der tilbyder 
basisserviceydelser til borgerne inden for 
energi, miljø, turisme, transport og 
informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt)

Or. de

Begrundelse

Turisme yder et betydeligt bidrag til beskæftigelse, økonomisk vækst og vellykket 
interregionalt og transnationalt samarbejde, og den bør derfor også medtages under dette 
litra.



PE491.053v01-00 56/167 AM\903902DA.doc

DA

Ændringsforslag 151
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i infrastruktur, der tilbyder 
basisserviceydelser til borgerne inden for 
energi, miljø, transport og informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt)

b) investeringer i grundlæggende 
infrastruktur inden for energi, miljø, 
transport og informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt)

Or. es

Ændringsforslag 152
Fiorello Provera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i infrastruktur, der tilbyder 
basisserviceydelser til borgerne inden for 
energi, miljø, transport og informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt)

b) investeringer i infrastruktur, der tilbyder 
basisserviceydelser til borgerne inden for 
energi, miljø, bæredygtig turisme og 
transport og informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt)

Or. en

Ændringsforslag 153
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i infrastruktur, der tilbyder
basisserviceydelser til borgerne inden for 
energi, miljø, transport og informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt)

b) investeringer i økonomisk infrastruktur
og i at tilbyde basisserviceydelser til 
borgerne inden for energi, miljø, transport 
og informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt)
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Or. de

Begrundelse

Mere præcis formulering, idet investeringer i økonomisk infrastruktur er centrale for at opnå 
målene i Europa 2020-strategien og ifølge Kommissionen også skal fremmes i fremtiden. 
Dette bør fremgå klart af forordningens ordlyd.

Ændringsforslag 154
Richard Seeber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i infrastruktur, der tilbyder 
basisserviceydelser til borgerne inden for 
energi, miljø, transport og informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt)

b) investeringer i infrastruktur, der tilbyder 
basisserviceydelser til borgerne inden for 
energi, miljø, vand, transport og 
informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt)

Or. en

Ændringsforslag 155
Kerstin Westphal, Petra Kammerevert, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, 
Patrice Tirolien

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i social-, sundheds-, 
kultur-, sports- og 
uddannelsesinfrastruktur og i 
infrastruktur, som tager hensyn til den 
aldrende befolkning

Or. de

Ændringsforslag 156
Hermann Winkler
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelses-, sports-, kultur- og 
turismeinfrastruktur

Or. de

Ændringsforslag 157
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i erhvervs-, tilgængelig 
social-, sundheds-, bolig-, uddannelses-, 
sports- og turismeinfrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 158
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i tilgængelig social-, 
sundheds-, uddannelses-, kultur- og 
sportsinfrastruktur samt økonomisk 
overkommelige boliger og bæredygtig 
turisme

Or. en
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Ændringsforslag 159
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i udvikling af 
almennyttige boliger smat i social-, 
sundheds- og uddannelsesinfrastruktur, 
som er tilgængelig for så mange 
mennesker som muligt

Or. fr

Ændringsforslag 160
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i tilgængelig social-, 
sundheds-, uddannelses-, kultur-, sports-
og turismeinfrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 161
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i social-, sundheds-, 
sports- og uddannelsesinfrastruktur

Or. en
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Begrundelse

Sport spiller en vigtig økonomisk rolle i Europa og er et reelt instrument til social 
samhørighed i EU og regionerne. Det er en vigtig kilde til offentlige og private udgifter, f.eks. 
udgifter til infrastruktur, til større begivenheder eller fritidsfaciliteter. Sportsstrukturer, især 
på lokalt niveau, kræver innovative investeringer og omstruktureringer for at opfylde 
behovene for sport og fysisk aktivitet i det 21. århundrede.

Ændringsforslag 162
Fiorello Provera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i tilgængelig social-, 
sundheds-, bolig-, uddannelses-, kultur-, 
sports- og turismeinfrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 163
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i økonomisk 
overkommelig social-, sundheds-, bolig-, 
børnepasnings-, kulturarvs- og 
uddannelsesinfrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 164
Mojca Kleva

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i tilgængelig social-, 
sundheds-, forsknings-, innovations- og 
uddannelsesinfrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 165
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i socialinfrastruktur, 
herunder boliger, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 166
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i social-, sundheds-, 
kultur-, sports- og turismeinfrastruktur

Or. es

Ændringsforslag 167
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i social-, sundheds-, bolig-
og uddannelsesinfrastruktur

Or. de

Ændringsforslag 168
Bogusław Sonik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i tilgængelig social-, 
sundheds-, bolig-, uddannelses-, kultur-, 
sports- og turismeinfrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 169
Manfred Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i erhvervs-, social-, 
sundheds- og uddannelsesinfrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 170
Michael Theurer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i social-, sundheds-,
sports- og uddannelsesinfrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 171
Michael Theurer, Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) støtte turisme gennem målrettede, 
bæredygtige, skræddersyede 
turismeprojekter og -programmer, navnlig 
gennem
i) støtte til turismeudvikling i 
struktursvage, dårligt stillede eller 
utilgængelige områder
ii) udvikling af turisme i fjerntliggende 
områder, grænseområder og områder i 
den yderste periferi
iii) støtte til og fremme af foranstaltninger 
til at beskytte klima og miljø og for 
bæredygtig udnyttelse af ressourcer i 
turismeområder

Or. de

Ændringsforslag 172
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

for forskning og innovationsevne på 
lokalt og regionalt niveau, herunder ved 
at danne klynger. Foranstaltningerne skal 
omfatte:

Or. de

Ændringsforslag 173
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investering i regionernes eget potentiale 
gennem faste investeringer i udstyr og 
små infrastrukturtjenester til 
virksomheder, navnlig SMV, støtte til 
forsknings- og innovationsorganer

Or. en

Ændringsforslag 174
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) faste investeringer i udstyr og 
infrastruktur i mindre omfang

udgår

Or. en

Ændringsforslag 175
Nuno Teixeira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) faste investeringer i udstyr og 
infrastruktur i mindre omfang

i) investeringer i maskineri, udstyr og 
infrastruktur

Or. pt

Begrundelse

Virksomheder bør kunne investere i maskineri og udstyr, så de bliver i stand til at 
modernisere produktionen og øge industriens konkurrenceevne. Kun med det nyeste 
industrielle maskineri vil europæiske virksomheder kunne konkurrere effektivt på 
internationale markeder, udvikle nye produkter med større merværdi og dække befolkningens 
behov.

Ændringsforslag 176
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) faste investeringer i udstyr og 
infrastruktur i mindre omfang

i) faste investeringer i udstyr og 
infrastruktur 

Or. de

Ændringsforslag 177
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) faste investeringer i udstyr og 
infrastruktur i mindre omfang

i) faste investeringer i udstyr og 
infrastruktur 

Or. es
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Begrundelse

I betragtning af forsinkelsen i forskningsinfrastrukturen i Europa er det ikke hensigtsmæssigt 
at vedtage forordninger, som begrænser nogen form for forskningsinfrastruktur ud fra et 
størrelseskriterium. På den anden side er det forståeligt, at det med Kommissionens forslag 
om en forpligtelse til at koncentrere en stor procentdel af aktiviteterne i specifikke tematiske 
mål er tilrådeligt at mindske omfanget af investeringer i udstyr og infrastruktur.

Ændringsforslag 178
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d – punkt i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) investeringer for at fremme turismen, 
herunder maritim turismeaktivitet, og for 
at beskytte kunstnerisk og kulturel arv

Or. it

Begrundelse

Midler til at fremme turismen og beskytte kunstnerisk og kulturel arv anses for yderst 
relevante for at opnå EFRU's mål.

Ændringsforslag 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) støtte og tjenesteydelser til 
virksomheder, navnlig SMV

ii) støtte, bistand og tjenesteydelser til 
virksomheder, navnlig alle kategorier af 
SMV, herunder mikrovirksomheder, også 
socialøkonomiske virksomheder

Or. xm
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Begrundelse

SMV og mikrovirksomheder nyder i dag kun i meget lille omfang godt af strukturfondene, da 
de i forhold til store virksomheder ikke altid har tilstrækkelige ressourcer til at vokse. Da de 
er drivkræfter i vores økonomi, vil tildeling af strukturfondsmidler til SMV og 
mikrovirksomheder gøre det lettere at realisere deres vækstpotentiale og skabe job ved at 
opfylde principperne i Small Business Act.

Ændringsforslag 180
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) støtte og tjenesteydelser til 
virksomheder, navnlig SMV

ii) støtte, bistand og tjenesteydelser samt 
opfølgning til virksomheder, navnlig de 
forskellige kategorier af SMV, herunder 
mikrovirksomheder og socialøkonomiske 
virksomheder

Or. en

Ændringsforslag 181
Fiorello Provera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) støtte og tjenesteydelser til 
virksomheder, navnlig SMV

ii) støtte, bistand og tjenesteydelser til 
virksomheder, navnlig alle kategorier af 
SMV, herunder mikrovirksomheder og 
socialøkonomiske virksomheder

Or. en

Ændringsforslag 182
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d – punkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) støtte og tjenesteydelser til 
virksomheder, navnlig SMV

ii) støtte og tjenesteydelser til 
virksomheder, navnlig SMV og 
socialøkonomiske virksomheder

Or. en

Ændringsforslag 183
Bogusław Sonik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) støtte og tjenesteydelser til 
virksomheder, navnlig SMV

ii) støtte, bistand og tjenesteydelser til 
virksomheder, navnlig SMV

Or. en

Ændringsforslag 184
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 185
Luís Paulo Alves
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d – punkt iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) støtte til forsknings- og 
innovationsorganer og investeringer i 
teknologiforskning og anvendt forskning i 
virksomheder, samt forsknings- og 
innovationsinitiativer udført af offentligt 
forskningsorganer i partnerskab med 
private virksomheder

Or. pt

Ændringsforslag 186
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 187
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) støtte til offentlige og private 
forsknings- og innovationsorganer og 
investeringer i teknologiforskning og 
anvendt forskning i virksomheder
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Or. en

Ændringsforslag 188
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 189
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) støtte til offentlige forsknings- og 
innovationsorganer og investeringer i 
teknologiforskning og anvendt forskning i 
virksomheder; dette omfatter oprettelsen 
af topforskningsinstitutioner, f.eks. som 
en del af en tilsvarende konkurrence 
under programmet Horisont 2020, og 
støtte til alle relevante foranstaltninger, 
der kan gøre disse institutioner 
internationalt attraktive, herunder 
internationalt konkurrencedygtige 
lønninger

Or. de

Begrundelse

Jf. også betragtning 5a (ny). For at tiltrække topforskere og innovative virksomheder må 
regionerne skabe attraktive generelle vilkår. Dette omfatter internationalt konkurrencedygtige 
lønninger til forskere samt f.eks. engelsktalende skoler, erhvervscentre og moderne online 
administrationstjenester. Regionerne skal kunne bruge EFRU-ressourcer til dette formål.
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Ændringsforslag 190
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d – punkt iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) støtte til genudvikling af tidligere 
industri- og mineområder

Or. de

Ændringsforslag 191
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem lokale og 
regionale myndigheder, relevante sociale, 
økonomiske og miljømæssige samt 
forsknings- og innovationsaktører og 
ngo'er

Or. en

Ændringsforslag 192
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer
og de relevante sociale, økonomiske og 

iv) netværkssamarbejde, samarbejde, 
kapacitetsopbygning, undersøgelser og 
forberedende aktiviteter,
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miljømæssige aktører erfaringsudveksling mellem lokale og 
regionale myndigheder og de relevante 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
aktører, herunder ngo'er

Or. en

Ændringsforslag 193
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem lokale og 
regionale myndigheder og de relevante 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
aktører, herunder ngo'er

Or. en

Ændringsforslag 194
Fiorello Provera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem lokale og 
regionale myndigheder og de relevante 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
aktører

Or. en

Ændringsforslag 195
Mojca Kleva
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d – punkt iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

iv) netværkssamarbejde, samarbejde, 
kapacitetsopbygning, undersøgelser, 
forberedende aktiviteter og 
erfaringsudveksling mellem lokale og 
regionale myndigheder og de relevante 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
aktører

Or. en

Ændringsforslag 196
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regionale, 
lokale og øvrige aktører i civilsamfundet 
inden for videnskab og forskning

Or. es

Ændringsforslag 197
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører samt aktørerne 
inden for videnskab og forskning
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Or. de

Ændringsforslag 198
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører og uddannelses-, 
forsknings- og videnskabelige 
institutioner

Or. en

Ændringsforslag 199
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
bedste praksis- og erfaringsudveksling 
mellem regioner, byer og de relevante 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
aktører

Or. en

Ændringsforslag 200
Bogusław Sonik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem lokale og 
regionale myndigheder og de relevante 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
aktører, herunder ngo'er

Or. en

Ændringsforslag 201
Nuno Teixeira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
bedste praksis- og erfaringsudveksling 
mellem øer, regioner, byer og de relevante 
sociale, økonomiske, uddannelsesmæssige
og miljømæssige aktører

Or. pt

Begrundelse

Øer bør også inddrages i udveksling af erfaringer og bedste praksis, da deres afstand til 
kontinentet betyder, at de må være særligt kreative og modige ved gennemførelsen af 
projekter i deres egne områder.

Ændringsforslag 202
László Surján

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d – punkt iv – underpunkt a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte til at mindske intraregionale 
skævheder og fremme interkulturel 
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forståelse

Or. en

Ændringsforslag 203
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d – punkt iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) udvikling af finansielle instrumenter 
som lån, garantier og aktier eller andre 
former for revolverende støtte som fastlagt 
i artikel 32 i forordning (EU) nr. [...]/2012 
[den generelle forordning]

Or. en

Ændringsforslag 204
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d – punkt iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) opbygning af ny kapacitet, 
undersøgelser og forberedende aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 205
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d – punkt iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) udvikling af finansielle instrumenter 
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som lån, garantier og aktier eller andre 
former for revolverende støtte som fastlagt 
i artikel 32 i forordning (EU) nr. [...]/2012 
[den generelle forordning]

Or. en

Ændringsforslag 206
Mojca Kleva

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udvikling af finansielle instrumenter 
som lån, garantier og aktier eller andre 
former for revolverende støtte som fastlagt 
i finansforordningen med henblik på at 
lette saminvestering med den private 
sektor i tilfælde af markedssvigt eller 
suboptimale investeringssituationer

Or. en

Ændringsforslag 207
László Surján

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) teknisk bistand. e) teknisk bistand, herunder:

i) tematiske uddannelses og 
informationsforanstaltninger for potentielle 
støttemodtagere
ii) kapacitetsopbygning for 
beslutningstagere på nationalt og regionalt 
niveau med henblik på forenkling og 
koordination af procedurer

Or. en
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Ændringsforslag 208
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- investering i økonomisk, social og 
miljømæssig genopretning af byområder

Or. en

Ændringsforslag 209
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

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.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 210
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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.

udgår

Or. fr
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 211
Ramona Nicole Mănescu

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 212
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

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.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 213
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Forslag til forordning
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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.

udgår

Or. it

Begrundelse

Hvis man udelukker infrastruktur fra investeringer, tager man ikke i tilstrækkelig grad højde 
for de krav og vanskeligheder, som den aktuelle krise skaber i de områder, der ligger længst 
væk fra det europæiske kontinent. Det er vigtigt, at de mere udviklede regioner også kan nyde 
godt af sådanne investeringer, forudsat at investeringen er knyttet til målene for Europa 
2020-strategien.

Ændringsforslag 214
Hermann Winkler

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.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 215
Mojca Kleva

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I mere udviklede regioner støtter EFRU 
ikke investeringer i infrastruktur, der 

udgår
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tilbyder basisserviceydelser til borgerne 
inden for miljø, transport og ikt.

Or. en

Ændringsforslag 216
Richard Seeber

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.

udgår

Or. de

Begrundelse

Investeringer i infrastruktur, også i de mere udviklede regioner, gavner hele befolkningen i 
EU.

Ændringsforslag 217
Nuno Teixeira

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.

udgår

Or. pt

Begrundelse

Mere udviklede regioner bør kunne investere i disse områder, da de vil bidrage til Europa 
2020-strategiens mål og forbedre levestandarden for befolkningen i form af miljø, teknologi 
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og bæredygtig transport.

Ændringsforslag 218
Peter Simon

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.

udgår

Or. de

Begrundelse

For at nå Europa 2020-målene skal basisserviceydelser til borgerne inden for miljø, 
transport og ikt være berettiget til støtte, også i mere udviklede regioner.

Ændringsforslag 219
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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.

I mere udviklede regioner støtter EFRU 
ikke investeringer i infrastruktur, der 
tilbyder basisserviceydelser til borgerne 
inden for miljø, transport og ikt, undtagen 
inden for områderne grønne 
infrastrukturer, økosystemfunktioner, 
biodiversitet, grøn ikt og miljøvenlige 
transportløsninger til fremme af gang, 
cykling, bildeling, samkørsel og lokal 
offentlig transport.
Uanset ovenstående støtter EFRU 
desuden infrastruktur, der tilbyder 
basisserviceydelser til borgerne inden for 
ikt, herunder højhastighedsnetværk, i 
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mere udviklede regioner i de områder, 
som har alvorlige naturbetingede ulemper
af permanent karakter som omhandlet i 
artikel 11, stk. 4, litra a, b og c, i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning].

Or. en

Begrundelse

Mere udviklede regioner har generelt ikke behov for EU-støtte til investeringer i basal grå 
infrastruktur inden for miljø og transport, men der er stadig behov for at fremme innovativ 
grøn og bæredygtig infrastruktur, som ofte er mest omkostningseffektiv med hensyn til at 
skabe erhvervsmuligheder i overensstemmelse med Europa 2020. Desuden bør investeringer i 
grundlæggende ikt-infrastruktur såsom højhastighedsnetværk være støtteberettigede i alle de 
områder, som stadig halter bagefter på grund af alvorlige naturbetingede ulemper af 
permanent karakter.

Ændringsforslag 220
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Or. en

Ændringsforslag 221
Fiorello Provera

Forslag til forordning
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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.

I mere udviklede regioner skal EFRU være 
åben over for innovative løsninger på 
områderne økosystemfunktioner, 
biodiversitet og grønne infrastrukturer, 
social organisation, miljøvenlige 
transportløsninger, lokal offentlig 
transport og ikt.

Or. en

Ændringsforslag 222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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.

I mere udviklede regioner kan mindskelse 
af de interne udviklingsskævheder gøre 
det nødvendigt, at EFRU støtter
investeringer i infrastruktur, der tilbyder 
basisserviceydelser til borgerne inden for 
miljø, transport og ikt.

Or. es

Ændringsforslag 223
Giommaria Uggias

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.

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

Ændringsforslag 224
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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.

I mere udviklede regioner støtter EFRU 
ikke investeringer i infrastruktur, der 
tilbyder basisserviceydelser til borgerne 
inden for miljø, transport og ikt, undtagen 
i regioner, som deltager i 
grænseoverskridende samarbejde som 
defineret i artikel 3 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 om særlige bestemmelser for 
støtte fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling til målet om europæisk 
territorialt samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 225
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

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.

I mere udviklede regioner støtter EFRU 
ikke investeringer i infrastruktur, der 
tilbyder basisserviceydelser til borgerne 
inden for miljø, transport og ikt, men skal 
være åben over for innovative løsninger 
på områderne økosystemfunktioner, 
biodiversitet intelligente og grønne 
infrastrukturer, miljøvenlige 
transportløsninger og grøn ikt.

Or. en
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Begrundelse

It is sensible that large scale investments in grey infrastructure for the environment, transport 
and ICT are no longer a priority in more developed regions that have been benefiting of CP 
for a long time. However, Article 3 should not prohibit investments in innovative solutions for 
ecosystems protection, green infrastructure and biodiversity and environmentally friendly 
transport systems whatever the level of development of the region is. These are often the most 
cost effective investments fostering new skills and business opportunities. They should be 
promoted everywhere, the contrary would be counterproductive with EU 2020 environmental 
targets.

Ændringsforslag 226
Bogusław Sonik

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.

I mere udviklede regioner skal EFRU være 
åben over for innovative løsninger på 
områderne økosystemfunktioner, 
biodiversitet og grønne infrastrukturer, 
social organisation, miljøvenlige 
transportløsninger, lokal offentlig 
transport og ikt.

Or. en

Ændringsforslag 227
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afvikling af atomkraftværker udgår

Or. it



AM\903902DA.doc 87/167 PE491.053v01-00

DA

Begrundelse

Det anses for nødvendigt, at EFRU-midler kan anvendes til afvikling af atomkraftværker for 
at opnå en bæredygtig udvikling af området.

Ændringsforslag 228
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afvikling af atomkraftværker a) afvikling og opførelse af 
atomkraftværker

Or. en

Ændringsforslag 229
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afvikling af atomkraftværker a) afvikling og opførelse af 
atomkraftværker

Or. de

Begrundelse

De store mængder kølevand, den høje sikkerhedsrisiko og det uløste spørgsmål om 
opbevaring af radioaktivt affald er alle argumenter mod at opføre nye atomkraftværker.

Ændringsforslag 230
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afvikling af atomkraftværker a) afvikling og opførelse af 
atomkraftværker

Or. en

Ændringsforslag 231
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af direktiv 
2003/87/EF

b) investeringer for at opnå nedbringelse 
af drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der 
er omfattet af direktiv 2003/87/EF

Or. en

Ændringsforslag 232
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af direktiv 
2003/87/EF

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
alle anlæg, der er omfattet af bilag I til 
direktiv 2003/87/EF

Or. en

Begrundelse

Aktiviteter i anlæg i henhold til bilag I til direktivet om emissionshandelsordningen bør ikke 
modtage støtte under EFRU, da dette ville forvride markedet for emissionshandelskvoter og 
ødelægge dets CO2-besparende virkning.
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Ændringsforslag 233
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af direktiv 
2003/87/EF

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, dog med undtagelse af 
distributionsnet for højeffektiv kraftvarme 
og fjernvarme og -køling

Or. en

Ændringsforslag 234
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af direktiv 
2003/87/EF

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, med undtagelse af 
fjernvarme og -køling samt 
kraftvarmesystemer

Or. de

Begrundelse

Modernisering af fjernvarme- og fjernkølingsnet og kraftvarmeværker har potentiale for 
energibesparelser og bør derfor støttes.

Ændringsforslag 235
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af direktiv 
2003/87/EF

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af bilag I i direktiv 
2003/87/EF, herunder fjernvarme og -
køling og kombinerede kraftvarmeværker

Or. en

Begrundelse

EU-midler bør ikke investeres i produktionskapacitet for energiproduktionsanlæg, som 
anvender fossile brændstoffer, men bør kun støtte foranstaltninger, som øger effektiviteten i 
allerede eksisterende anlæg, og med undtagelse af anlæg under emissionshandelsordningen.

Ændringsforslag 236
Erminia Mazzoni

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremstilling, forarbejdning eller 
markedsføring af tobak og 
tobaksprodukter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 237
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremstilling, forarbejdning eller 
markedsføring af tobak og 
tobaksprodukter

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 238
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremstilling, forarbejdning eller 
markedsføring af tobak og 
tobaksprodukter

udgår

Or. pt

Begrundelse

Selv om det er fastlagt i traktaten, giver det ikke mening, at der er en direkte reference til 
tobaks manglende støtteberettigelse, men ikke til andre erhverv, som er anført i traktaten. 
Kommissionens begrundelse for ikke at investere i tobakssektoren, mens man samtidig 
fremmer reklame og sundhedskampagner giver heller ikke mening, da andre erhvervssektorer 
ville skulle medtages, selv om de ikke er støtteberettigede (bl.a. produktion af vin og andre 
alkoholiske drikke).

Ændringsforslag 239
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) store vejprojekter uden en 
grænseoverskridende forbindelse, 
lufthavne inden for 200 km fra hinanden, 
som ikke samarbejder om brug af 
infrastrukturkapacitet

Or. en

Ændringsforslag 240
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) udvikling af genetisk modificerede 
organismer til udsætning i miljøet, 
fødevarer eller foder og beslægtede 
forskningsaktiviteter og infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 241
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1 bør investering i alle typer af 
grænseoverskridende infrastruktur være 
støtteberettiget under ETS-programmer, 
uanset om de deltagende regioner er mere 
udviklede, overgangs- eller mindre 
udviklede regioner.

Or. en

Begrundelse

Investeringer i grænseoverskridende infrastruktur under ETS-målsætningen har stor 
merværdi, og forskellige regler for støtteberettigelse ville forhindre investeringer i sådan 
infrastruktur, hvis forskellige kategorier af regioner er berørt.

Ændringsforslag 242
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i foregående afsnit 
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gælder ikke for de regioner, hvor BNP pr. 
indbygger i perioden 2007-2013 var 
mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden, men 
som er støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

Or. en

Ændringsforslag 243
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 
i forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], og de tilhørende 
investeringsprioriteter, der er fastsat i 
artikel 5 i nærværende forordning, som 
EFRU kan bidrage til, koncentreres 
således:

udgår

a) i mere udviklede regioner og 
overgangsregioner:
i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 
og 4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning], og
ii) mindst 20% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].
b) i mindre udviklede regioner:
i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 
og 4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
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[…]/2012 [den generelle forordning]
ii) mindst 6% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

Or. de

Ændringsforslag 244
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i mere udviklede regioner og 
overgangsregioner:

udgår

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 
og 4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning], og
ii) mindst 20% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

Or. de

Ændringsforslag 245
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i mere udviklede regioner og 
overgangsregioner:

a) i mere udviklede regioner:
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Or. fr

Begrundelse

Tilpasning til ændringsforslaget til artikel 4, stk. 1, litra a (nyt).

Ændringsforslag 246
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i mere udviklede regioner og 
overgangsregioner:

a) i mere udviklede regioner:

Or. de

Ændringsforslag 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i mere udviklede regioner og 
overgangsregioner:

a) i mere udviklede regioner:

Or. en

Ændringsforslag 248
Patrice Tirolien

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i mere udviklede regioner og 
overgangsregioner:

a) i mere udviklede regioner:
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Or. fr

Ændringsforslag 249
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i mere udviklede regioner og 
overgangsregioner:

a) i mere udviklede regioner:

Or. es

Ændringsforslag 250
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 
og 4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning], og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 251
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
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[den generelle forordning], og [den generelle forordning], samt som et 
fjerde punkt i denne artikel, som kan 
vælges frit, og

Or. de

Ændringsforslag 252
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], og

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer af hvert operationelt program
tildeles op til højst tre af de tematiske mål, 
der er fastsat i artikel 9 i forordning (EU) 
nr. […]/2012 [den generelle forordning], 
og

Or. it

Begrundelse

Den tematiske koncentration må ikke skabe tvivl om det enkelte områdes evne til at kæmpe 
med spørgsmål som underskud og andre problemer, som det skal løse.

Ændringsforslag 253
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], og

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 2, 3 
og 4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning], og

Or. fr
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Begrundelse

Det tematiske mål 2 ("forbedre adgangen til, udnyttelsen og kvaliteten af informations- og 
kommunikationsteknologi") skal føjes til listen over mål, som er omfattet af et mindsteniveau 
for EFRU-investeringer.

Ændringsforslag 254
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], og

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3, 4
og 6 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning], og

Or. en

Begrundelse

Inkludering af det tematiske mål nr. 6 gør den tematiske koncentration mere fleksibel og 
tillader investeringer i økosystemer, som danner grundlag for vores økonomier, hvilket 
betaler sig, da det forbedrer den naturlige kapital og åbner mulighed for at levere 
økosystemtjenesteydelser.

Ændringsforslag 255
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], og

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles tre af 
de tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], og

Or. en
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Ændringsforslag 256
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], og

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan for de 
ovennævnte regioner tildeles de tematiske 
mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 
9 i forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], og

Or. en

Ændringsforslag 257
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], og

i) mindst 60 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 2, 3,
4 og 7, litra a og b, i artikel 9 i forordning 
(EU) nr. […]/2012 [den generelle 
forordning], og

Or. es

Ændringsforslag 258
Bogusław Sonik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], og

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3, 4
og 6 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning], og

Or. en

Ændringsforslag 259
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], og

i) mindst 60 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], og

Or. es

Ændringsforslag 260
Giommaria Uggias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], og

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3, 4
og 7 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning], og

Or. it
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Ændringsforslag 261
Eleni Theocharous

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], og

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles et eller 
flere af de tematiske mål, der er fastsat i 
punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i forordning (EU) 
nr. […]/2012 [den generelle forordning], 
og

Or. en

Ændringsforslag 262
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], og

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3, 4 
og 7 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning], og

Or. es

Begrundelse

Der bør tages højde for at støtte bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i 
vigtige netinfrastrukturer.

Ændringsforslag 263
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], og

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3, 4 
og 6 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning], og

Or. en

Ændringsforslag 264
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mindst 20% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

ii) mindst 40 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], idet 
investeringer under dette mål uden for 
transportsektoren skal udgøre mindst 30 
% af de samlede EFRU-midler på 
nationalt plan.

Or. en

Begrundelse

En stigning i procent er nødvendig for at nå EU's klima- og energimål og for at overholde 
Parlamentets beslutning om energieffektivitet, som kræver, at der afsættes flere midler på 
dette område. Det er så meget mere vigtigt, som den dyre transportsektor ikke klart er 
udelukket fra det tematiske mål 4. Hvis målene nås, kan der skabes over 2 mio. lokale job i en 
bred vifte af sektorer, hvilket giver tilstrækkelig fleksibilitet for regionerne.

Ændringsforslag 265
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mindst 20% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

ii) mindst 15 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

Or. es

Ændringsforslag 266
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mindst 20% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

ii) mindst 15 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

Or. es

Begrundelse

En tematisk koncentration, der kræver, at 80 % af ressourcerne skal anvendes på tre 
tematiske mål, ville begrænse medlemsstaternes og regionernes mulighed for at tilpasse deres 
sprogrammer til specifikke territoriale behov. En reduktion af den obligatoriske kvote for de 
øremærkede ressourcer og tilføjelse af to tematiske mål mere vil sikre større fleksibilitet. Det 
betragtes som nødvendigt, at EFRU kan støtte den regionale udvikling i områder i Europa, 
som lider af kroniske forsinkelser i jernbaneforbindelserne.

Ændringsforslag 267
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mindst 20% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

ii) mindst 20% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles et af de
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning].

Or. en

Ændringsforslag 268
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mindst 20% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

ii) af dette beløb tildeles mindst 20% af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan det tematiske mål, der er fastsat i 
punkt 4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning].

Or. de

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 269
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mindst 20% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 

ii) mindst 20% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan til de ovenfor 
nævnte regioner tildeles det tematiske mål, 
der er fastsat i punkt 4 i artikel 9 i 
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[den generelle forordning]. forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning].

Or. en

Ændringsforslag 270
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mindst 20% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

ii) mindst 40 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], idet 
investeringer i energieffektivitet og 
vedvarende energi skal udgøre mindst 15 
% af de samlede EFRU-midler på 
nationalt plan.

Or. en

Begrundelse

Europe is not on track to meet its energy saving target by 2020 and both Parliament and 
Council have stated that it must be achieved – thus requiring an additional financial effort. It 
is a massive win win-win for creating green jobs, maximizing economic opportunities in every 
single region, reducing consumer bills and improving energy security. In addition, the scope 
of the climate thematic concentration has been broadened by the rapporteur Mr Olbrycht 
notably by including the big sustainable urban transport sector: the percentage has to be 
modified accordingly. In addition this requires a further precision on energy efficiency and 
renewable energy to ensure that the money will not go essentially to the transport sector but 
to balanced investments in several low carbon sectors.

Ændringsforslag 271
Bogusław Sonik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) mindst 10 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
territoriale mål, der er fastsat i artikel 10 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning].

Or. en

Ændringsforslag 272
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) i overgangsregioner:
i) mindst 60 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles hvert 
af de tematiske mål, der er fastsat i punkt 
1, 2, 3 og 4 i artikel 9 i forordning (EU) 
nr. […]/2012 [den generelle forordning] 
og
ii) mindst 20 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles hvert 
af de tematiske mål, der er fastsat i punkt 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]

Or. fr

Begrundelse

Mindsteniveauet for investeringer for alle overgangsregioner skal harmoniseres og bringes i 
overensstemmelse med det, der er foreslået for de regioner, der er omfattet af sikkerhedsnettet 
(60 %). Det tematiske mål 2 ("forbedre adgangen til, udnyttelsen og kvaliteten af 
informations- og kommunikationsteknologi") skal føjes til listen over mål, som er omfattet af 
et mindsteniveau for EFRU-investeringer.
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Ændringsforslag 273
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) i overgangsregioner:
i) mindst 60 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3, 4 
og 6 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning] og
ii) mindst 40 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], hvor 
investeringerne uden for 
transportsektoren i henhold til dette mål 
skal udgøre mindst 30 % af EFRU's 
samlede ressourcer på nationalt plan.

Or. xm

Begrundelse

Overgangsregioner har forskellige udfordringer og ulemper. Derfor skal de have større 
fleksibilitet end mere udviklede regioner for så vidt angår den tematiske koncentration.

Ændringsforslag 274
Patrice Tirolien

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) i overgangsregioner:
i) mindst 60 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles hvert 
af de tematiske mål, der er fastsat i punkt 
1, 2, 3 og 4 i artikel 9 i forordning (EU) 
nr. […]/2012 [den generelle forordning] 
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og
ii) mindst 20 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles hvert 
af de tematiske mål, der er fastsat i punkt 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om ligebehandling af overgangsregioner, skal tidligere 
konkurrenceevneregioner nyde samme vilkår som tidligere konvergensregioner, nemlig en 
koncentration af EFRU-støtten på 60 % og ikke længere 80 %.

Ændringsforslag 275
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i mindre udviklede regioner: udgår
i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 
og 4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]
ii) mindst 6% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

Or. de

Ændringsforslag 276
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i mindre udviklede regioner: b) i overgangsregioner og mindre 
udviklede regioner:

Or. es

Ændringsforslag 277
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 
og 4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]

udgår

Or. en

Ændringsforslag 278
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]

i) mindst 40 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]

Or. de
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Ændringsforslag 279
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]

i) mindst 30 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]

Or. en

Begrundelse

En tematisk koncentration, der kræver, at over 30 % af ressourcerne skal anvendes på tre 
tematiske mål, vil i alt for stort omfang begrænse medlemsstaternes og regionernes mulighed 
for at tilpasse deres sprogrammer til specifikke territoriale behov.

Ændringsforslag 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]

i) mindst 40 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]

Or. es

Ændringsforslag 281
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer for hvert tematisk program
tildeles højst tre af de tematiske mål, der er 
fastsat i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]

Or. it

Begrundelse

Den tematiske koncentration må ikke skabe tvivl om det enkelte områdes evne til at kæmpe 
med spørgsmål som underskud og andre problemer, som det skal løse.

Ændringsforslag 282
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], samt et fjerde 
punkt i denne artikel, som kan vælges frit

Or. de

Ændringsforslag 283
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
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tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]

tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 2, 3 
og 4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]

Or. fr

Begrundelse

Det tematiske mål 2 ("forbedre adgangen til, udnyttelsen og kvaliteten af informations- og 
kommunikationsteknologi") skal føjes til listen over mål, som er omfattet af et mindsteniveau 
for EFRU-investeringer.

Ændringsforslag 284
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]

i) mindst 60 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3, 4 
og 6 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]

Or. en

Begrundelse

Inkludering af det tematiske mål nr. 6 gør denne tematiske koncentration mere fleksibel og 
tillader investeringer i økosystemer, som danner grundlag for vores økonomier, hvilket 
betaler sig, da det forbedrer den naturlige kapital og åbner mulighed for at levere 
økosystemtjenesteydelser.

Ændringsforslag 285
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles tre af 
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tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]

de tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]

Or. en

Ændringsforslag 286
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan til de 
ovennævnte regioner tildeles de tematiske 
mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 
9 i forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]

Or. en

Ændringsforslag 287
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3, 4
og 7 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]

Or. it

Ændringsforslag 288
Eleni Theocharous
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles et eller 
flere af de tematiske mål, der er fastsat i 
punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i forordning (EU) 
nr. […]/2012 [den generelle forordning]

Or. en

Ændringsforslag 289
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3, 4 
og 6 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]

Or. en

Ændringsforslag 290
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3, 4 
og 7 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]

Or. es
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Begrundelse

Der bør tages højde for at støtte bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i 
vigtige netinfrastrukturer.

Ændringsforslag 291
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]

i) mindst 60 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3, 4
og 6 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]

Or. en

Ændringsforslag 292
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) mindst 30 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 7, 8 
og 10 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning],

Or. de

Begrundelse

Svagere regioner bør effektivt udnytte deres ressourcer til områder, som fremmer vækst, f.eks. 
uddannelse, arbejdsmarkedet og transportinfrastrukturer.
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Ændringsforslag 293
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mindst 6% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

ii) mindst 20 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], idet 
investeringer under dette mål uden for 
transportsektoren skal udgøre mindst 15 
% af de samlede EFRU-ressourcer på 
nationalt plan.

Or. en

Begrundelse

Disse regioner bruger allerede i dag 6 % af EFRU-midlerne på investeringer med lav 
kulstofemission. En stigning i procent er derfor nødvendig for at nå EU's klima- og energimål 
og for at overholde Parlamentets beslutning om energieffektivitet, som kræver, at der afsættes 
flere midler på dette område. Det er også nødvendigt, fordi den dyre transportsektor ikke 
klart er udelukket fra det tematiske mål 4. Hvis målene nås, kan der skabes over 2 mio. lokale 
job i en mængde sektorer, hvilket giver tilstrækkelig fleksibilitet for regionerne.

Ændringsforslag 294
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mindst 6% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

ii) mindst 12,5 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

Or. de
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Ændringsforslag 295
Eleni Theocharous

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mindst 6% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

ii) mindst 10 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

Or. en

Ændringsforslag 296
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mindst 6% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

ii) mindst 20 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], idet 
investeringer i energieffektivitet og 
vedvarende energi skal udgøre mindst 10 
% af de samlede EFRU-ressourcer på 
nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 297
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mindst 6% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

ii) mindst 6% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles et af de
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning].

Or. en

Ændringsforslag 298
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mindst 6% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

ii) mindst 6% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan til de ovenfor 
nævnte regioner tildeles det tematiske mål, 
der er fastsat i punkt 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning].

Or. en

Ændringsforslag 299
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mindst 6% af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

ii) mindst 10 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

Or. en
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Ændringsforslag 300
Bogusław Sonik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) mindst 20 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
territoriale mål, der er fastsat i artikel 10 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], hvor 
investeringerne uden for 
transportsektoren i henhold til dette mål 
skal udgøre mindst 20 % af EFRU's 
samlede ressourcer på nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 301
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b a). De tematiske mål i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] og de tilsvarende 
investeringsprioriteringer i artikel 5 i 
denne forordning for så vidt angår den 
specifikke tildeling til områderne i den 
yderste periferi og tyndt befolkede 
områder fraviges for mere effektivt at 
imødegå de permanente ekstraudgifter i 
disse regioner og dermed opnå målet for 
dette specifikke emne.

Or. pt
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Ændringsforslag 302
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan tildeles de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] i regioner, hvor 
BNP pr. indbygger i perioden 2007-2013 
var mindre end 75 % af det 
gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden, men som er 
støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Tilpasning til ændringsforslaget til artikel 4, stk. 1, litra a (nyt).

Ændringsforslag 303
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan tildeles de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] i regioner, hvor 
BNP pr. indbygger i perioden 2007-2013 
var mindre end 75 % af det 

udgår
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gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden, men som er 
støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

Or. en

Ændringsforslag 304
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan tildeles de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] i regioner, hvor 
BNP pr. indbygger i perioden 2007-2013 
var mindre end 75 % af det 
gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden, men som er 
støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan tildeles de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] i regioner, hvor 
BNP pr. indbygger i perioden 2007-2013 
var mindre end 75 % af det 
gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden, men som er 
støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 306
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan tildeles de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] i regioner, hvor BNP 
pr. indbygger i perioden 2007-2013 var 
mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden, men 
som er støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan tildeles de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] i regioner, som 
modtog støtte fra konvergensmålet for 
perioden 2007-2013, dvs. inklusive 
udfasningsregionerne i henhold til artikel 
8, stk. 1, i forordning nr. 1083/2006, men 
som er støtteberettigede i kategorien mere 
udviklet region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) 
og c), i forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] 
i perioden 2014-2020.

Or. de
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Begrundelse

Det bør præciseres, at alle regioner, som i dag modtager midler, men som ikke længere vil 
være støtteberettigede under konvergensmålet, uanset hvor store midler de har modtaget, 
fortsat bør være omfattet af sikkerhedsnettet på to tredjedele af tidligere tildelte midler. Dette 
bør også omfatte de nuværende udfasningsregioner.

Ændringsforslag 307
Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan tildeles de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] i regioner, hvor BNP 
pr. indbygger i perioden 2007-2013 var 
mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden, men 
som er støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan tildeles de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] i regioner, som 
modtog støtte under konvergensmålet i 
perioden 2007-2013, men som er 
støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

Or. de

Begrundelse

Der bør findes en overgangsordning for at undgå urimelige byrder og statistisk forvridning.

Ændringsforslag 308
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af Uanset litra a), nr. i) og ii), skal mindst 
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EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan tildeles de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] i regioner, hvor BNP 
pr. indbygger i perioden 2007-2013 var 
mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden, men 
som er støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

60 % af EFRU 's samlede ressourcer på 
nationalt plan tildeles de tematiske mål, der 
er fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] i regioner, hvor BNP 
pr. indbygger i perioden 2007-2013 var 
mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden, men 
som er støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020, og for 
hovedstadsregioner i medlemsstater, som 
er støtteberettigede i henhold til artikel 82, 
stk. 3, i forordning (EU) nr. [.]/2012 [den 
generelle forordning] i perioden 2014-
2020, idet mindst 10 procentpoint bør 
tildeles til punkt 4 i artikel 9 i forordning 
(EU) nr. […]/2012 [den generelle 
forordning]. EFRU-midler, som tildeles i 
henhold til punkt 1 i artikel 4, kan 
nedsættes med et beløb svarende til den 
støtte, der er tildelt fra 
Samhørighedsfonden til det tematiske 
mål, der er fastsat i punkt 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 (den 
generelle forordning) tildelt pro rata til de 
forskellige kategorier af regioner baseret 
på befolkninger.

Or. en

Ændringsforslag 309
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan tildeles de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 

Uanset litra a), nr. i) og ii), skal mindst 
60 % af EFRU 's samlede ressourcer på 
nationalt plan tildeles de tematiske mål, der 
er fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
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generelle forordning] i regioner, hvor BNP 
pr. indbygger i perioden 2007-2013 var 
mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden, men 
som er støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

generelle forordning] i regioner, hvor BNP 
pr. indbygger i perioden 2007-2013 var 
mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden, men 
som er støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020, og for 
hovedstadsregioner i medlemsstater, som 
er støtteberettigede i henhold til artikel 82, 
stk. 3, i forordning (EU) nr. [.]/2012 [den 
generelle forordning] i perioden 2014-
2020, idet mindst 10 procentpoint bør 
tildeles til punkt 4 i artikel 9 i forordning 
(EU) nr. […]/2012 [den generelle 
forordning]. EFRU-midler, som tildeles i 
henhold til punkt 1 i artikel 4, kan 
nedsættes med et beløb svarende til den 
støtte, der er tildelt fra 
Samhørighedsfonden til det tematiske 
mål, der er fastsat i punkt 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 (den 
generelle forordning) tildelt pro rata til de 
forskellige kategorier af regioner baseret 
på befolkninger.

Or. en

Ændringsforslag 310
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan tildeles de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] i regioner, hvor BNP 
pr. indbygger i perioden 2007-2013 var
mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden, men 

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan tildeles de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 3 og 4 og et frit valgt 
fjerde punkt i artikel 9 i forordning (EU) 
nr. […]/2012 [den generelle forordning] i 
regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 



PE491.053v01-00 126/167 AM\903902DA.doc

DA

som er støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

referenceperioden, men som er 
støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

Or. de

Ændringsforslag 311
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan tildeles de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] i regioner, hvor BNP 
pr. indbygger i perioden 2007-2013 var 
mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden, men 
som er støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan tildeles op til tre af de tematiske mål
fra listen i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning] i 
regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden, men som er 
støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

Or. en

Ændringsforslag 312
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
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plan tildeles de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] i regioner, hvor BNP 
pr. indbygger i perioden 2007-2013 var 
mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden, men 
som er støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

plan til disse regioner tildeles de tematiske 
mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 
9 i forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] i regioner, hvor BNP 
pr. indbygger i perioden 2007-2013 var 
mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden, men 
som er støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

Or. en

Ændringsforslag 313
Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan tildeles de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] i regioner, hvor BNP 
pr. indbygger i perioden 2007-2013 var 
mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden, men 
som er støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

Uanset litra a), nr. i) og ii), skal mindst 
60 % af EFRU 's samlede ressourcer på 
nationalt plan tildeles de tematiske mål, der 
er fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] i regioner, hvor BNP 
pr. indbygger i perioden 2007-2013 var 
mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden, men 
som er støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020, og for 
hovedstadsregioner i medlemsstater, som 
er støtteberettigede i henhold til artikel 82, 
stk. 3, i forordning (EU) nr. [.]/2012 [den 
generelle forordning] i perioden 2014-
2020, idet mindst 10 procentpoint bør 
tildeles til punkt 4 i artikel 9 i forordning 
(EU) nr. […]/2012 [den generelle 
forordning]. EFRU-midler, som tildeles i 
henhold til punkt 1 i artikel 4, kan 
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nedsættes med et beløb svarende til den 
støtte, der er tildelt fra 
Samhørighedsfonden til det tematiske 
mål, der er fastsat i punkt 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 (den 
generelle forordning) tildelt pro rata til de 
forskellige kategorier af regioner baseret 
på befolkninger.

Or. en

Begrundelse

Hensigten er at medtage hovedstadsregioner, som er støtteberettigede for EFRU-
foranstaltninger, under denne artikels anvendelsesområde.

Ændringsforslag 314
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan tildeles de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] i regioner, hvor 
BNP pr. indbygger i perioden 2007-2013 
var mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden, men 
som er støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

Litra b) i denne artikel finder også 
anvendelse for regioner, hvor BNP pr. 
indbygger i perioden 2007-2013 var 
mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden, men 
som er støtteberettigede i kategorien 
overgangsregion eller mere udviklet 
region, jf. artikel 82, stk. 2, litra b) og c), i 
forordning (EU) nr. [ ]/2012 [FBB] i 
perioden 2014-2020.

Or. en

Ændringsforslag 315
Riikka Manner, Jens Nilsson
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 4 bør der for den specifikke 
tildeling til afsidesliggende og tyndt 
befolkede regioner sikres tilstrækkelig 
fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af
ressourcerne for at sikre disse regioners 
tilgængelighed.

Or. en

Ændringsforslag 316
Mojca Kleva

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1 kan EFRU-midler, som 
tildeles i henhold til artikel 4, stk. 1, 
nedsættes med et beløb svarende til den 
støtte, der er tildelt fra 
Samhørighedsfonden til det tematiske 
mål, der er fastsat i punkt 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 (den 
generelle forordning) tildelt pro rata til de 
forskellige kategorier af regioner baseret 
på befolkninger.

Or. en

Ændringsforslag 317
Eleni Theocharous

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a, nr. i, finder litra b, nr. i og 
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ii anvendelse i ømedlemsstater, der er 
modtager støtte fra Samhørighedsfonden, 
og andre øer, dog ikke øer, hvor en 
medlemsstats hovedstad er beliggende, 
eller som har en fast forbindelse til 
fastlandet.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag til give medlemsstater og regioner med særlige territoriale forhold mulighed for 
at anvende et passende policy mix til at håndtere deres ulemper effektivt og udnytte deres 
potentiale uden at udvande den overordnede målsætning om øget tematisk koncentration.

Ændringsforslag 318
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFRU støtter følgende 
investeringsprioriteter, inden for de
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]:

EFRU støtter følgende 
investeringsprioriteter, inden for alle 11
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], anført nedenfor i 
henhold til nr. 1-11, i overensstemmelse 
med de regionale behov og potentialer 
som beskrevet i partnerskabsaftalerne:

Or. en

Ændringsforslag 319
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFRU støtter følgende 
investeringsprioriteter, inden for de 

EFRU fokuserer sin støtte på følgende 
investeringsprioriteter, inden for de 
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tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]:

tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]:

Or. en

Ændringsforslag 320
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFRU støtter følgende 
investeringsprioriteter, inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]:

EFRU støtter følgende 
investeringsprioriteter, inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], i overensstemmelse 
med regionale behov og potentialer som 
beskrevet i partnerskabsaftalerne:

Or. en

Ændringsforslag 321
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFRU støtter følgende 
investeringsprioriteter, inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]:

EFRU støtter følgende 
investeringsprioriteter, inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], i overensstemmelse 
med regionale behov og potentialer som 
beskrevet i partnerskabsaftalerne:

Or. en
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Ændringsforslag 322
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFRU støtter følgende 
investeringsprioriteter, inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]:

EFRU støtter følgende 
investeringsprioriteter, inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], i overensstemmelse 
med regionale behov og potentialer som 
beskrevet i partnerskabsaftalerne:

Or. en

Ændringsforslag 323
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFRU støtter følgende 
investeringsprioriteter, inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]:

EFRU støtter følgende 
investeringsprioriteter, inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], i overensstemmelse 
med regionale behov og potentialer som 
beskrevet i partnerskabsaftalerne:

Or. it

Ændringsforslag 324
Richard Seeber

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFRU støtter følgende 
investeringsprioriteter, inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]:

EFRU støtter følgende 
investeringsprioriteter, inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], i overensstemmelse 
med regionale behov:

Or. de

Begrundelse

Regionerne har nogle gange meget forskellige behov, og det bør der tages højde for.

Ændringsforslag 325
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFRU støtter følgende 
investeringsprioriteter, inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]:

EFRU støtter følgende 
investeringsprioriteter, inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], i overensstemmelse 
med regionale behov og potentialer som 
beskrevet i partnerskabsaftalerne:

Or. en

Ændringsforslag 326
Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFRU støtter følgende EFRU fokuserer sin støtte på følgende 
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investeringsprioriteter, inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]:

investeringsprioriteter, inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]:

Or. en

Begrundelse

En sådan ændring ville gøre det mere klart, hvilke aktioner og udgifter der kan opnå støtte fra 
fonden.

Ændringsforslag 327
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) styrkelse af forskning, teknologisk 
udvikling og innovation ved at:

1) styrkelse af forskning, teknologisk 
udvikling og miljøvenlig innovation ved at:

Or. en

Ændringsforslag 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) styrkelse af forskning, teknologisk 
udvikling og innovation ved at:

1) styrkelse af forskning, teknologisk 
udvikling og bæredygtig innovation ved at:

Or. xm

Begrundelse

Innovation bør ikke bringe det tematiske mål 6 i fare, men bør tilskynde til bæredygtig 
udvikling.
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Ændringsforslag 329
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) styrkelse af forskning, teknologisk 
udvikling og innovation ved at:

1) styrkelse af forskning, teknologisk 
udvikling og miljøvenlig innovation ved at:

Or. en

Ændringsforslag 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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 
innovationsinfrastruktur (F&I), teknologi 
og innovationstjenester og kapacitet til at 
udvikle F&I-ekspertise og fremme 
kompetencecentre, herunder navnlig 
kompetencecentre af europæisk interesse

Or. en

Ændringsforslag 331
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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 
innovationsinfrastruktur (F&I) og kapacitet 
til at udvikle F&I-ekspertise og fremme 
kompetencecentre, herunder navnlig 
kompetencecentre af europæisk interesse, 
og hvis der er potentielle synergier med 
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andre europæiske programmer såsom 
oprettelse af ekspertisecentre i henhold til 
Horisont 2020

Or. de

Begrundelse

Se også betragtning 5a (ny) i denne forbindelse. Adskillige regionale konkurrencer har vist, at 
dette instrument er særdeles egnet til at frembringe ekspertise. Men også i de regioner, der 
ikke var mellem vinderne, udløser de forbedringer af innovationsmiljøet og bidrager således 
til en betydelig positiv udvikling.

Ændringsforslag 332
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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 
innovationsinfrastruktur (F&I) og kapacitet 
til at udvikle F&I-ekspertise og fremme 
kompetencecentre

Or. en

Ændringsforslag 333
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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 
innovationsinfrastruktur (F&I) og kapacitet 
til at udvikle F&I-ekspertise

Or. en
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Ændringsforslag 334
Monika Smolková, Vladimír Maňka

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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 
innovationsinfrastruktur (F&I) og kapacitet 
til at udvikle F&I-ekspertise og fremme 
kompetencecentre, herunder navnlig 
kompetencecentre af europæisk interesse, 
og innovationer inden for servicesektoren

Or. sk

Ændringsforslag 335
Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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 forskning, 
innovationsinfrastruktur (F&I), innovation 
inden for tjenesteydelser og kapacitet til at 
udvikle F&I-ekspertise og fremme 
kompetencecentre, herunder navnlig 
kompetencecentre af europæisk interesse

Or. en

Begrundelse

Hensigten er at afspejle vigtigheden af innovation inden for tjenesteydelser, og jeg foreslår 
derfor at tage det med i investeringsprioritet 1, litra a, som anført.

Ændringsforslag 336
Victor Boştinaru
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremme kompetencecentre, navnlig 
kompetencecentre af europæisk interesse

Or. en

Ændringsforslag 337
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) fremme erhvervslivets investeringer i 
innovation og forskning og udvikle 
forbindelser og synergier mellem 
virksomheder, forsknings- og 
udviklingscentre og højere uddannelse, 
navnlig produkt- og tjenesteudvikling, 
teknologioverførsel, økoeffektiv 
innovation, social innovation, kulturelle 
og kreative brancher og public service-
applikationer, stimulering af efterspørgsel, 
netværkssamarbejde, klynger og åben 
innovation ved hjælp af intelligent 
specialisering

Or. en

Ændringsforslag 338
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme erhvervslivets F&I-
investeringer, produkt- og 

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

tjenesteudvikling, teknologioverførsel, 
økoeffektiv innovation, social innovation, 
kulturelle og kreative brancher og public 
service-applikationer, stimulering af 
efterspørgsel, netværkssamarbejde, klynger 
og åben innovation ved hjælp af intelligent 
specialisering

Or. en

Ændringsforslag 339
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Nogle gange gennemføres innovative projekter på kommunalt niveau af en ejerdrevet 
kommunal virksomhed og ikke af en privat virksomhed. Ikke desto mindre bør innovation i sig 
selv altid fremmes, uafhængigt af den potentielle støttemodtagers retsform.

Ændringsforslag 340
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 341
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 342
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 343
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Præcisering af forordningens tekst, da det bør sikres, at fremme af innovation omfatter både 
private og offentlige virksomheder.

Ændringsforslag 344
Patrice Tirolien

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme erhvervslivets F&I-
investeringer, produkt- og 

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

tjenesteudvikling, teknologioverførsel, 
social innovation og public service-
applikationer, erhvervssamarbejde, 
stimulering af efterspørgsel, 
netværkssamarbejde, klynger og åben 
innovation ved hjælp af intelligent 
specialisering

Or. fr

Ændringsforslag 345
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) fremme erhvervslivets F&I-
investeringer og udvikle forbindelser og 
synergier mellem virksomheder, forbedre 
F&D-centre og højere uddannelse, 
navnlig produkt- og tjenesteudvikling, 
teknologioverførsel, social innovation og 
public service-applikationer, stimulering af 
efterspørgsel, netværkssamarbejde, klynger 
og åben innovation ved hjælp af intelligent 
specialisering

Or. en

Ændringsforslag 346
Fiorello Provera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme erhvervslivets F&I-
investeringer, produkt- og 
tjenesteudvikling, teknologioverførsel, 
social innovation og public service-
applikationer, stimulering af efterspørgsel, 

b) fremme erhvervslivets F&I-
investeringer, produkt- og 
tjenesteudvikling, teknologioverførsel, 
økoeffektiv innovation, social innovation, 
kulturelle og kreative brancher og public 
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netværkssamarbejde, klynger og åben 
innovation ved hjælp af intelligent 
specialisering

service-applikationer, stimulering af 
efterspørgsel, netværkssamarbejde, klynger 
og åben innovation ved hjælp af intelligent 
specialisering

Or. en

Ændringsforslag 347
Viktor Uspaskich

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 348
Richard Seeber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Investeringer i at fremme forskningsprojekter inden for energieffektivitet er gavnlige for hele 
EU's befolkning og bidrager til at nå Europa 2020-målene.

Ændringsforslag 349
Bogusław Sonik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 350
Nuno Teixeira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) fremme erhvervslivets F&I-
investeringer, udvikling og udarbejdelse af 
produkter, tjenester og processer, 
organisatorisk og markedsmæssig 
innovation, teknologioverførsel, social 
innovation og public service-applikationer, 
stimulering af efterspørgsel, 
netværkssamarbejde, klynger og åben 
innovation ved hjælp af intelligent 
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specialisering

Or. pt

Begrundelse

Produktudvikling skal være støtteberettiget, så virksomheder kan investere i industrielt design 
og nye produkter, som derefter kan testes industrielt. Procesinnovationsaktiviteter 
(fremstilling eller produktion), organisatoriske metoder (human ressource management, 
læringsplatforme) og markedsmetoder (mindskelse af afstanden til slutforbrugeren) udgør en 
større merværdi for virksomheder med henblik på at modernisere og forbedre 
konkurrenceevnen.

Ændringsforslag 351
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 352
Michael Theurer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme erhvervslivets F&I-
investeringer, produkt- og 
tjenesteudvikling, teknologioverførsel, 
social innovation og public service-

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

applikationer, stimulering af efterspørgsel, 
netværkssamarbejde, klynger og åben 
innovation ved hjælp af intelligent 
specialisering

Or. de

Ændringsforslag 353
Manfred Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 354
Richard Seeber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



AM\903902DA.doc 147/167 PE491.053v01-00

DA

Ændringsforslag 355
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b)a) støtte passende forbindelser og 
synergier med EU-programmet Horisont 
2020

Or. it

Begrundelse

Midler til forskning er tæt knyttet til samhørighedspolitikken med henblik på at lette 
opnåelsen af de politiske mål så meget som muligt.

Ændringsforslag 356
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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 forskning, pilotlinjer, hurtige 
produktvalideringsforanstaltninger, 
avanceret produktionskapacitet og første 
produktion navnlig inden for centrale 
nøgleteknologier og formidling af 
teknologier til anvendelse inden for alle 
områder

Or. en

Ændringsforslag 357
Peter Simon
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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
og anvendelsen af den også i den 
offentlige sektor, pilotlinjer, hurtige 
produktvalideringsforanstaltninger, 
avanceret produktionskapacitet og første 
produktion inden for centrale 
nøgleteknologier og formidling af 
teknologier til anvendelse inden for alle 
områder

Or. de

Begrundelse

Præcisering af forordningens tekst for at sikre, at innovative forskningsprojekter kan modtage 
støtte, både inden for den offentlige sektor og på kommunalt plan.

Ændringsforslag 358
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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, 
laboratoriekapacitet, industriel 
ejendomsret, prototyper, pilotlinjer, 
hurtige produktvalideringsforanstaltninger, 
avanceret produktionskapacitet og første 
produktion inden for centrale 
nøgleteknologier og udvikling og 
formidling af teknologier til anvendelse 
inden for alle områder

Or. pt

Begrundelse

Mange virksomheder har deres egne laboratorier til udvikling af nye produkter og kan derfor 
tilbyde deres kunder nye produkter til slutforbrugeren. Disse laboratorieaktiviteter bør være 
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støtteberettigede, da de fremmer en forbedret erhvervsinnovation og udviklingen af nye 
produkter af højere værdi, idet al forskning er beskyttet af patenter (industriel ejendomsret).

Ændringsforslag 359
Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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 forskning, pilotlinjer, hurtige 
produktvalideringsforanstaltninger, 
avanceret produktionskapacitet og første 
produktion navnlig inden for centrale 
nøgleteknologier og formidling af 
teknologier til anvendelse inden for alle 
områder

Or. en

Begrundelse

For at undgå for specifik og begrænset formulering med hensyn til investeringsprioriteter 
foreslår jeg at ændre formuleringen af investeringsprioritet 1, litra c, som anført ovenfor.

Ændringsforslag 360
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c – punkt i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) udvikle relevante forbindelser og 
synergier med Horisont 2020

Or. en

Ændringsforslag 361
Ramona Nicole Mănescu
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) mobilisere SMV's 
innovationskapacitet inden for alle 
områder, opspore og støtte innovation i 
små og mikrovirksomheder og til 
"sovende innovatorer", navnlig gennem 
coaching (mentoring) til små og 
mikrovirksomheder, støtte formidlende 
organisationer og deres gennemførelse af 
foranstaltninger for at fremme 
innovationskulturen, samarbejde med 
forskningscentre, støtte gennemførelse af 
innovation og den kommercielle 
udnyttelse af den,

Or. en

Ændringsforslag 362
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udvikle forbindelser og synergier 
mellem virksomheder, forsknings- og 
udviklingscentre og højere uddannelse

Or. fr

Ændringsforslag 363
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udvikle relevante forbindelser og 
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synergier med Horisont 2020

Or. en

Ændringsforslag 364
Fiorello Provera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udvikle relevante forbindelser og 
synergier med Horisont 2020

Or. en

Ændringsforslag 365
Bogusław Sonik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udvikle relevante forbindelser og 
synergier med Horisont 2020

Or. en

Ændringsforslag 366
Nuno Teixeira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) støtte udvikling og omstrukturering af 
forsknings- og teknologiparker, herunder 
fremme af strategiske synergier mellem 
forsknings- og teknologienheder og 
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virksomheder, skabelse af 
rugevirksomheder og 
erhvervsacceleratorer for teknologiske 
virksomheder og styrkelse af regionale 
investeringer i konkurrence- og 
teknologicentre, 

Or. pt

Begrundelse

Forsknings- og teknologiparker bør medtages under de primære mål, da de fremmer 
strategiske synergier mellem forskellige institutioner inden for samme erhvervssektor.
Hensigten er, at regionerne skal investere i renoverede områder og dermed tiltrække 
specialiserede virksomheder, der skaber samarbejdsnetværk med universiteter eller 
forskningscentre. Områdeudviklingen kan stimuleres med investeringer i infrastruktur, som 
igen fører til etablering af virksomheder.

Ændringsforslag 367
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) bevare og fremme EU's kulturelle og 
kreative arv
i) fremme fælles kulturpolitikker for at 
støtte og forbedre Europas kulturelle arv, 
materiel som immateriel, med henblik på 
at sikre en økonomisk og kognitiv 
virkning
ii) støtte forskning, innovation og 
iværksætteraktiviteter inden for den 
kulturelle og kreative sektor

iii) fremme bæredygtig turisme, herunder 
maritime turismeaktiviteter, gennem 
udvikling af områder, netværk og 
effektive og innovative kvalitetstjenester

Or. it
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Begrundelse

Kommissionens forslag skal åbne mulighed for at forbedre EU's kultur i bred forstand og 
sikre, at udviklingen af områder opnås gennem beskyttelse og fremme af kulturarven og støtte 
til bæredygtig turisme, forskning og kreativitet.

Ændringsforslag 368
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 370
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvide bredbåndsdækningen og a) udvide bredbåndsdækningen og 
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udbredelsen af højhastighedsnet udbredelsen af højhastighedsnet og støtte 
tilpasningen af fremtidige og gryende 
teknologier og netværk til den digitale 
økonomi

Or. en

Ændringsforslag 371
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvide bredbåndsdækningen og 
udbredelsen af højhastighedsnet

a) udvide bredbåndsdækningen og 
udbredelsen af højhastighedsnet og støtte 
tilpasningen af fremtidige og gryende 
teknologier og netværk til den digitale 
økonomi

Or. en

Ændringsforslag 372
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udvikle ikt-produkter og -tjenester samt 
e-handel og øge efterspørgslen efter ikt

b) udvikle digitale og ikt-produkter og -
tjenester samt e-handel og øge 
efterspørgslen efter ikt

Or. fr

Ændringsforslag 373
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 374
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 375
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 376
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 377
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 378
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 379
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) styrke ikt-applikationer til e-forvaltning, 
e-læring, e-integration og e-sundhed og 
teknologiske platforme inden for 
uddannelse

Or. pt

Begrundelse

Foruden investeringer i teknologi inden for læring, sundhed og e-integration bør
investeringer i uddannelse også være støtteberettigede, f.eks. e-lærings- og b-
læringsplatformene, som er til rådighed til fjernundervisning.

Ændringsforslag 380
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) styrke ikt-applikationer til forvaltning 
og kontrol af energisystemer

Or. en

Ændringsforslag 381
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) styrke ikt-applikationer til forvaltning 
og kontrol af energisystemer

Or. en
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Ændringsforslag 382
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) styrke ikt-applikationer til forvaltning 
og kontrol af energisystemer

Or. en

Ændringsforslag 383
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fremme adgangen til ikt-produkter og 
-tjenester for dårligt stillede grupper

Or. en

Ændringsforslag 384
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) styrke ikt-applikationer til forvaltning 
og kontrol af energisystemer

Or. en

Ændringsforslag 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) fremme adgangen til ikt-produkter og 
-tjenester for dårligt stillede grupper

Or. en

Ændringsforslag 386
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) fremme adgangen til ikt-produkter og 
-tjenester for regioner med 
naturbetingede ulemper af permanent 
karakter som anført i artikel 10 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]

Or. en

Ændringsforslag 387
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) fremme adgangen til ikt-produkter og 
-tjenester for regioner med 
naturbetingede ulemper af permanent 
karakter som anført i artikel 10 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]

Or. en
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Ændringsforslag 388
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) fremme af små og mellemstore 
virksomheders konkurrenceevne:

3) fremme af virksomheders, navnlig små 
og mellemstore virksomheders 
konkurrenceevne og bæredygtighed ved at:

Or. en

Ændringsforslag 389
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) fremme af små og mellemstore 
virksomheders konkurrenceevne:

3) fremme af små og mellemstore 
virksomheders konkurrenceevne og 
bæredygtighed:

Or. en

Ændringsforslag 390
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) fremme af små og mellemstore 
virksomheders konkurrenceevne:

3) fremme af virksomheders, navnlig små 
og mellemstore virksomheders 
konkurrenceevne:

Or. de
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Begrundelse

Ligesom for SMV, som bestemt bør være i fokus, bør der også være mulighed for at investere i 
andre virksomheder. Indikatorerne i bilaget skal tilpasses tilsvarende.

Ændringsforslag 391
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) fremme af små og mellemstore 
virksomheders konkurrenceevne:

3) fremme af virksomheders, navnlig små 
og mellemstore virksomheders 
konkurrenceevne:

Or. fr

Ændringsforslag 392
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) fremme af små og mellemstore 
virksomheders konkurrenceevne:

3) fremme af virksomheders, navnlig små 
og mellemstore virksomheders 
konkurrenceevne:

Or. en

Ændringsforslag 393
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) fremme af små og mellemstore 3) fremme af virksomheders, navnlig små 
og mellemstore virksomheders, herunder 
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virksomheders konkurrenceevne: sociale virksomheders og 
socialøkonomiske virksomheders,
konkurrenceevne:

Or. es

Ændringsforslag 394
Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) fremme af små og mellemstore 
virksomheders konkurrenceevne:

3) fremme af virksomheders, navnlig små 
og mellemstore virksomheders 
konkurrenceevne:

Or. de

Ændringsforslag 395
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) fremme af små og mellemstore 
virksomheders konkurrenceevne:

3) fremme af små og mellemstore 
virksomheders konkurrenceevne og 
bæredygtighed:

Or. en

Ændringsforslag 396
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) fremme af små og mellemstore 
virksomheders konkurrenceevne:

3) fremme af virksomheders, navnlig små 
og mellemstore virksomheders 
konkurrenceevne ved at:

Or. en

Begrundelse

EU bør støtte europæiske virksomheder generelt i overensstemmelse med EU's industripolitik.

Ændringsforslag 397
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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 fremme oprettelsen af nye 
virksomheder samt flytning af 
virksomheder, fremme foranstaltninger til 
ledsagende og stabiliserende støtte til 
SMV og fremme investeringer mellem 
virksomheder

Or. de

Ændringsforslag 398
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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 

a) fremme iværksætterånden, navnlig ved 
at gøre det lettere at få økonomisk udbytte 
af nye ideer og fremme oprettelsen af nye 
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virksomheder virksomheder og genopretning af 
eksisterende virksomheder, herunder 
gennem rugevirksomheder, også i 
områder med store miljømæssige, 
klimatiske eller demografiske 
udfordringer, ved at udvikle synergier 
med ESF

Or. en

Ændringsforslag 399
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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 fremme oprettelsen af nye 
virksomheder, navnlig i områder med 
store samfundsmæssige udfordringer, 
såsom fattige boligkvarterer i byerne, og 
ved at udvikle synergier med ESF samt 
fremme økoturismeprojekter og 
bæredygtig turisme

Or. xm

Begrundelse

Fattige boligkvarterer i byerne er en ressource, som ofte savner tilstrækkelige midler og viden 
til at udvikle iværksætteri, da disse områder ofte bliver overset af investorerne.

Ændringsforslag 400
Manfred Weber, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

at gøre det lettere at få økonomisk udbytte 
af nye ideer og fremme oprettelsen af nye 
virksomheder, bl.a. gennem 
rugevirksomheder

Or. en

Ændringsforslag 401
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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 tage højde for kvinders særlige måde at 
grundlægge virksomheder på og ved at 
gøre det lettere at få økonomisk udbytte af 
nye ideer og fremme oprettelsen af nye 
virksomheder 

Or. en

Ændringsforslag 402
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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 fremme oprettelsen af nye 
virksomheder, 
navnlig i områder med store 
miljømæssige, klimatiske eller 
demografiske udfordringer som f.eks. 
bjergregioner og ved at udvikle synergier 
med ESF



PE491.053v01-00 166/167 AM\903902DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 403
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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 fremme oprettelsen af nye 
virksomheder, herunder risikovillige 
investeringer

Or. en

Ændringsforslag 404
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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 fremme oprettelsen og 
overdragelse af virksomhedsejerskab

Or. fr

Ændringsforslag 405
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

at gøre det lettere at få økonomisk udbytte 
af nye ideer og fremme oprettelsen af nye 
virksomheder og 
virksomhedsoverdragelser, navnlig i 
regioner med store miljømæssige, 
klimatiske eller demografiske 
udfordringer, f.eks. bjergregioner

Or. de

Begrundelse

I bjergområder står man over for særlige naturbetingede udfordringer. Der kæmper man med 
en række problemer, som f.eks. migration og økonomiske ulemper. En integreret tilgang til 
hjælp fra strukturfondene er derfor særlig nødvendig i disse områder.

Ændringsforslag 406
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 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 fremme oprettelsen af nye 
virksomheder 

navnlig i områder med store 
miljømæssige, klimatiske eller 
demografiske udfordringer som f.eks. 
bjergregioner og ved at udvikle synergier 
med ESF

Or. en


