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Ändringsförslag 57
László Surján

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Eruf bidrar således 
till att minska dels klyftan i 
utvecklingsnivå mellan olika regioner, dels 
den grad av eftersläpning som 
kännetecknar de minst gynnade regionerna, 
inklusive områden på landsbygden och i 
städerna, industriregioner på tillbakagång, 
områden med svåra och beständiga 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, till exempel öar, bergsområden, 
glesbygdsområden och gränsområden.

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Eruf bidrar således 
till att minska dels klyftan i 
utvecklingsnivå mellan olika regioner, dels 
den grad av eftersläpning som 
kännetecknar de minst gynnade regionerna, 
inklusive områden på landsbygden och i 
städerna, industriregioner på tillbakagång, 
områden med svåra och beständiga 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, till exempel öar, bergsområden, 
glesbygdsområden och gränsområden eller 
områden med stora obalanser inom 
regionerna, fattigdomsfickor eller 
spänningar mellan etniska grupper.

Or. en

Ändringsförslag 58
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Eruf bidrar således 

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Eruf bidrar således 
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till att minska dels klyftan i 
utvecklingsnivå mellan olika regioner, dels 
den grad av eftersläpning som 
kännetecknar de minst gynnade regionerna, 
inklusive områden på landsbygden och i 
städerna, industriregioner på tillbakagång, 
områden med svåra och beständiga 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, till exempel öar, bergsområden, 
glesbygdsområden och gränsområden.

till att minska dels klyftan i 
utvecklingsnivå mellan olika regioner, dels 
den grad av eftersläpning som 
kännetecknar de minst gynnade regionerna, 
inklusive områden på landsbygden och i 
städerna, industriregioner på tillbakagång, 
områden med svåra och beständiga 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, till exempel öar, bergsområden, 
glesbygdsområden, gränsområden och 
avlägsna gränsstäder.

Or. es

Motivering

Även avlägsna gränsstäder bör omfattas med tanke på deras specifika särdrag.

Ändringsförslag 59
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att på bästa sätt tillgodose Erufs 
särskilda behov och i enlighet med 
Europa 2020-strategins12 princip om att 
sammanhållningspolitiken bör stödja 
behovet av smart och hållbar tillväxt för 
alla är det nödvändigt att inom varje 
tematiskt mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] ange de åtgärder som 
är specifika för Eruf som 
investeringsprioriteringar.

(4) För att på bästa sätt tillgodose Erufs 
särskilda behov och i enlighet med 
Europa 2020-strategins princip om att 
sammanhållningspolitiken bör stödja 
behovet av smart och hållbar utveckling
för alla är det nödvändigt att inom varje 
tematiskt mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] ange de åtgärder som 
är specifika för Eruf som 
investeringsprioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 60
Jan Březina
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Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att på bästa sätt tillgodose Erufs 
särskilda behov och i enlighet med 
Europa 2020-strategins12 princip om att 
sammanhållningspolitiken bör stödja 
behovet av smart och hållbar tillväxt för 
alla är det nödvändigt att inom varje 
tematiskt mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] ange de åtgärder som 
är specifika för Eruf som 
investeringsprioriteringar.

(4) För att på bästa sätt tillgodose Erufs 
särskilda behov och i enlighet med 
Europa 2020-strategins12 princip om att 
sammanhållningspolitiken bör stödja 
behovet av smart och hållbar tillväxt för 
alla är det nödvändigt att inom varje 
tematiskt mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] ange de åtgärder som 
är specifika för Eruf som 
investeringsprioriteringar.

En sådan förteckning över 
investeringsprioriteringar bör inte ses som 
urvalsregler för stödberättigande utan 
snarare som en förteckning över de 
områden dit stöd bör riktas, så att Erufs 
mål fastställs mer specifikt.

Or. en

Motivering

En sådan ändring skulle förtydliga vilka verksamheter och utgifter som kan stödjas av 
fonderna.

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

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att på bästa sätt tillgodose Erufs 
särskilda behov och i enlighet med 
Europa 2020-strategins12 princip om att 
sammanhållningspolitiken bör stödja 
behovet av smart och hållbar tillväxt för 
alla är det nödvändigt att inom varje 
tematiskt mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 

(4) För att på bästa sätt tillgodose Erufs
särskilda behov och i enlighet med 
Europa 2020-strategins princip om att 
sammanhållningspolitiken bör stödja 
behovet av smart och hållbar tillväxt för 
alla är det nödvändigt att inom varje 
tematiskt mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
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[grundförordningen] ange de åtgärder som 
är specifika för Eruf som 
investeringsprioriteringar.

[grundförordningen] ange de åtgärder som 
är specifika för Eruf som 
investeringsprioriteringar. En sådan 
förteckning över 
investeringsprioriteringar bör inte ses som 
urvalsregler för stödberättigande utan 
snarare som en förteckning över de 
områden dit stöd bör riktas, så att Erufs 
mål fastställs mer specifikt.

Or. en

Ändringsförslag 62
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Samverkanseffekterna mellan 
sammanhållningspolitiken och 
forsknings- och innovationspolitiken bör 
främja inrättandet av tekniska och 
vetenskapliga kluster i regioner med stor 
och ännu inte fullt utnyttjad potential på 
dessa områden, särskilt i regioner som 
behöver ekonomisk och social konvergens 
för att nå EU-genomsnittet, t.ex. de 
yttersta randområdena, perifera områden, 
kustområden, öar, bergsområden och 
glesbefolkade områden. Fokus bör ligga 
på en koppling mellan miljö och 
vetenskap och teknik.

Or. pt

Ändringsförslag 63
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration 
av Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar. 
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de 
särskilda behoven hos regioner vars BNP 
per capita för perioden 2007–13 var lägre 
än 75 % av BNP-genomsnittet för EU-25 
under referensperioden.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 64
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar. 
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de särskilda 
behoven hos regioner vars BNP per capita 
för perioden 2007–13 var lägre än 75 % av 
BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden.

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar, men även på 
åtgärder som syftar till att uppnå de 
traditionella Eruf-mål som anges i 
artikel 2. Koncentrationsgraden bör 
anpassas till regionens utvecklingsnivå och 
de särskilda behoven hos regioner vars 
BNP per capita för perioden 2007–13 var 
lägre än 75 % av BNP-genomsnittet för 
EU-25 under referensperioden.

Or. de
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Ändringsförslag 65
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar. 
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de särskilda 
behoven hos regioner vars BNP per capita 
för perioden 2007–13 var lägre än 75 % 
av BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden.

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, informations-
och kommunikationsteknik, små och 
medelstora företag samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar. 
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå.

Or. fr

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslagen till artikel 4.

Ändringsförslag 66
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar. 

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag, åtgärder för minskade 
klimatförändringar samt miljöskydd 
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Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de särskilda 
behoven hos regioner vars BNP per capita 
för perioden 2007–13 var lägre än 75 % 
av BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden.

inklusive främjande av resurseffektivitet. 
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och till behovet 
av att uppnå de klimat- och energimål 
som ingår i Europa 2020-strategin.

Or. en

Ändringsförslag 67
László Surján

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar. 
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de särskilda 
behoven hos regioner vars BNP per capita 
för perioden 2007–13 var lägre än 75 % av 
BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden.

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar. 
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå, med beaktande 
av obalanserna inom regionerna, och till 
de särskilda behoven hos regioner vars 
BNP per capita för perioden 2007–13 var 
lägre än 75 % av BNP-genomsnittet för 
EU-25 under referensperioden.

Or. en

Ändringsförslag 68
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar. 
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de särskilda 
behoven hos regioner vars BNP per capita 
för perioden 2007–13 var lägre än 75 % av 
BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden.

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag, åtgärder för minskade 
klimatförändringar och skydd av kvinnor 
som påverkas av klimatförändringarna. 
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de särskilda 
behoven hos regioner vars BNP per capita 
för perioden 2007–13 var lägre än 75 % av 
BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar. 
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de 
särskilda behoven hos regioner vars BNP 
per capita för perioden 2007–13 var lägre 
än 75 % av BNP-genomsnittet för EU-25 
under referensperioden.

(5) Eruf bör bidra till den ekonomiska, 
sociala och territoriella 
sammanhållningen, så att man säkerställer 
en större koncentration av Eruf-stöd till ett 
antal prioriteringar. 
Sammanhållningspolitiken bidrar i hög 
grad till uppnåendet av 
Europa 2020-strategins mål. Enligt 
artikel 176 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt är Erufs syfte att 
bistå med att avhjälpa de viktigaste 
regionala obalanserna i unionen, med 
beaktande av regionala och lokala 
utvecklingsbehov.

Or. en
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Ändringsförslag 70
Viktor Uspaskich

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar. 
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de särskilda 
behoven hos regioner vars BNP per capita 
för perioden 2007–13 var lägre än 75 % av 
BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden.

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, stadsutveckling 
och lokal utveckling, små och medelstora 
företag samt åtgärder för minskade 
klimatförändringar. Koncentrationsgraden 
bör anpassas till regionens utvecklingsnivå 
och de särskilda behoven hos regioner vars 
BNP per capita för perioden 2007–13 var 
lägre än 75 % av BNP-genomsnittet för 
EU-25 under referensperioden.

Or. en

Ändringsförslag 71
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar. 
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de särskilda 
behoven hos regioner vars BNP per capita 
för perioden 2007–13 var lägre än 75 % av 

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, företagsstöd,
särskilt till små och medelstora företag, 
informations- och kommunikationsteknik
samt åtgärder för minskade 
klimatförändringar. Koncentrationsgraden 
bör anpassas till regionens utvecklingsnivå 
och de särskilda behoven hos regioner vars 
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BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden.

BNP per capita för perioden 2007–13 var 
lägre än 75 % av BNP-genomsnittet för 
EU-25 under referensperioden.

Or. es

Ändringsförslag 72
Michael Theurer

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar. 
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de särskilda 
behoven hos regioner vars BNP per capita 
för perioden 2007–13 var lägre än 75 % av 
BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden.

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, företag, och då i 
synnerhet små och medelstora företag,
samt åtgärder för minskade 
klimatförändringar. Koncentrationsgraden 
bör anpassas till regionens utvecklingsnivå 
och de särskilda behoven hos regioner vars 
BNP per capita för perioden 2007–13 var 
lägre än 75 % av BNP-genomsnittet för 
EU-25 under referensperioden.

Or. de

Ändringsförslag 73
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar.
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar.
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
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forskning och innovation, små och 
medelstora företag samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar.
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de särskilda 
behoven hos regioner vars BNP per capita 
för perioden 2007–13 var lägre än 75 % av 
BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden.

forskning och innovation, ökad 
konkurrenskraft i företagen samt åtgärder 
för minskade klimatförändringar.
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de särskilda 
behoven hos regioner vars BNP per capita 
för perioden 2007–13 var lägre än 75 % av 
BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden.

Or. pt

Motivering

Eruf bör stödja åtgärder för att förbättra de europeiska företagens konkurrenskraft så att de 
bättre kan stå emot den internationella konkurrensen och bidra till att fler arbetstillfällen 
skapas på ett regionalt och lokalt plan. Det är viktigt att betona att storföretagen spelar en 
mycket viktig roll för ekonomin, inte bara på grund av deras investeringar som fungerar som 
hävstång för de små och medelstora företagen, utan även på grund av skapade arbetstillfällen 
och den ekonomiska dynamik de bidrar till i regionerna.

Ändringsförslag 74
Richard Seeber

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar. 
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de särskilda 
behoven hos regioner vars BNP per capita 
för perioden 2007–13 var lägre än 75 % av 
BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden.

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag och handlingsplaner 
för klimatförändringar och vatten. 
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de särskilda 
behoven hos regioner vars BNP per capita 
för perioden 2007–13 var lägre än 75 % av 
BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden.

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

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I sin resolution av den 8 juni 2011 
framhöll Europaparlamentet att 
ungdomsrelaterad politik och 
kulturpolitik är viktiga och bland de 
främsta prioriteringar som måste 
uppmärksammas för sitt mervärde och för 
att de når ut till medborgarna. 
Parlamentet uppmanade därför unionen 
och medlemsstaterna att ta hänsyn till att 
kulturella och kreativa sektorer har blivit 
allt viktigare för den europeiska 
ekonomin och har spridningseffekter på 
andra ekonomiska sektorer. Parlamentet 
betonade dessutom kraftfullt att dessa 
politikområdens fulla potential bara kan 
uppnås om de får tillräcklig finansiering 
inom ramen för 
sammanhållningspolitiken.

Or. it

Motivering

I linje med punkt 102 i Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2011 ”Investering i 
framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”.

Ändringsförslag 76
Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Innovationsmöjligheterna är av 
avgörande betydelse för en region, men 
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dessa är i sin tur kraftigt beroende av 
forskning och utveckling. För många 
regioner är bristen på bra 
forskningsinrättningar, som är attraktiva 
för både ledande internationella forskare 
och för unga forskare från den egna 
regionen, ett mycket stort hinder för 
utvecklingen. Samtidigt finns det forskare 
från nästan alla regioner i Europa i 
världens bästa forskningsinrättningar, 
även utanför Europa. Om dessa talanger 
skulle återvända vore det till fördel för 
hela Europeiska innovationsunionen. 
Eruf bör därför stödja regionerna vid alla 
försök att bygga upp sådana 
forskningsinrättningar i en 
innovationsfrämjande omgivning. 
Framför allt bör man utnyttja alla 
möjligheter till synergieffekter med 
Horisont 2020 när regionerna söker stöd 
från detta program, genom att de till 
exempel deltar i en tävling om grundande 
av spetsforskningsinrättningar 
tillsammans med en befintlig ledande 
forskningsinrättning. Detta är enda sättet 
för nya inrättningar att fungera som 
centrum som drar till sig innovativa 
företag och utvecklas till kärnan i 
forsknings- och innovationskluster.

Or. de

Motivering

Den kompetensflykt som vissa medlemsstater drabbas av utgör en utmaning för hela Europa! 
Dessa medlemsstater behöver internationellt attraktiva forskningsinstitut. 
I Matiasbetänkandet föreslog Europaparlamentet att man skulle inrätta en tävling med lag 
som består av ett spetsforskningsinstitut och en framåtsträvande region. Deras 
forskningskoncept finansieras genom Horisont-2020 i enlighet med principen om 
spetskompetens. Regionen använder egna medel och Eruf-medel – som inte ingår i tävlingen 
– till infrastrukturen.

Ändringsförslag 77
Luís Paulo Alves
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Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Utan att för den skull förringa den 
tematiska koncentrationens betydelse, bör 
det med avseende på de särskilda 
tilläggsanslag som är avsedda för de 
yttersta randområdena och glesbefolkade 
områden för att kompensera för deras 
strukturella och permanenta 
merkostnader, även i fortsättningen 
lämnas utrymme för flexibilitet vid 
användningen av dessa anslag så att man 
bättre kan tillmötesgå målen för vilka de 
inrättades.

Or. pt

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

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) I sin resolution av den 8 juni 2011 
påminde Europaparlamentet om att 
turism är ett nytt behörighetsområde för 
unionen, infört genom Lissabonfördraget, 
vilket därför också bör avspeglas i nästa 
fleråriga budgetram. Parlamentet 
underströk turismens viktiga bidrag till 
den europeiska ekonomin och behovet av 
att EU:s turismstrategi, vars syfte ska vara 
att stärka turismens konkurrenskraft, får 
tillräckliga anslag ur Eruf. 

Or. it

Motivering

I linje med punkt 99 i Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2011 ”Investering i 
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framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”.

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

Förslag till förordning
Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) I enlighet med vad som framgår av 
revisionsrättens särskilda rapport 
nr 6/2011 ”Var de turistprojekt som 
medfinansierades av Eruf 
ändamålsenliga?” har de åtgärder som 
vidtagits inom turistnäringen nått 
resultatmålen med avseende på tillväxt 
och sysselsättning och skapat kapacitet att 
ta emot turister och bidragit till skapandet 
och bevarandet av arbetstillfällen.

Or. it

Motivering

Revisionsrättens rapport är ett kraftfullt inlägg mot påståendena om att de åtgärder som 
vidtas till stöd för turismen skulle vara ineffektiva.

Ändringsförslag 80
László Surján

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Ett antal gemensamma indikatorer för 
bedömningen av programgenomförandet 
bör anges innan medlemsstaterna utarbetar 
sina operativa program. Dessa indikatorer 
bör kompletteras med programspecifika 
indikatorer.

(6) Ett antal gemensamma indikatorer för 
bedömningen av programgenomförandet 
bör anges innan medlemsstaterna utarbetar 
sina operativa program. Dessa indikatorer 
bör kompletteras med regionspecifika och 
programspecifika indikatorer.

Or. en
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Ändringsförslag 81
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Ett antal gemensamma indikatorer för 
bedömningen av programgenomförandet 
bör anges innan medlemsstaterna utarbetar 
sina operativa program. Dessa indikatorer 
bör kompletteras med programspecifika 
indikatorer.

(6) Ett antal gemensamma indikatorer för 
bedömningen av programgenomförandet 
bör anges innan medlemsstaterna utarbetar 
sina operativa program. Dessa indikatorer 
bör kompletteras med programspecifika 
indikatorer. Alla uppgifter ska, när så är 
möjligt, fördelas efter kön.

Or. en

Ändringsförslag 82
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Ett antal gemensamma indikatorer för 
bedömningen av programgenomförandet 
bör anges innan medlemsstaterna utarbetar 
sina operativa program. Dessa indikatorer 
bör kompletteras med programspecifika 
indikatorer.

(6) Ett antal gemensamma indikatorer för 
bedömningen av programgenomförandet 
bör i samråd med medlemsstaterna och 
regionerna fastställas innan 
medlemsstaterna utarbetar sina operativa 
program. Dessa indikatorer bör 
kompletteras med programspecifika 
indikatorer.

Or. es

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

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
såväl ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga som samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena 
samt att fastställa ett förfarande för att
fastställa förteckningen över städer som 
omfattas av åtgärderna och de finansiella 
anslag som avsätts för dessa åtgärder.

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
såväl ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga som samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena.

Or. de

Ändringsförslag 84
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
såväl ekonomiska, miljö- och
klimatmässiga som samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena 
samt att fastställa ett förfarande för att 
fastställa förteckningen över städer som 
omfattas av åtgärderna och de finansiella 
anslag som avsätts för dessa åtgärder.

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga, 
kulturella, samhälleliga, 
sysselsättningsmässiga och demografiska
utmaningar som påverkar stadsområdena
och de stadsnära områdena samt att i de 
operativa programmen fastställa 
funktionella stadsområden som omfattas 
av åtgärderna och de finansiella anslag som 
avsätts för dessa åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 85
Peter Simon

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de
såväl ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga som samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena 
samt att fastställa ett förfarande för att
fastställa förteckningen över städer som 
omfattas av åtgärderna och de finansiella 
anslag som avsätts för dessa åtgärder.

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
såväl ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga som samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena 
samt att fastställa ett förfarande för att
välja funktionella stadsområden och 
andra funktionella territoriella områden
som omfattas av åtgärderna och de 
finansiella anslag som avsätts för dessa 
åtgärder.

Or. de

Motivering

Hållbar stadsutveckling gäller inte bara städer utan omfattar idag även större geografiska 
kategorier, till exempel flera städer, en stad med omgivande områden eller regionala 
sammanslutningar, och dessutom finns det många olika områdeskategorier i 
medlemsstaterna. Detta bör återges i definitionen av de stadsområden som ska utvecklas.

Ändringsförslag 86
László Surján

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
såväl ekonomiska, miljö- och
klimatmässiga som samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena 
samt att fastställa ett förfarande för att 
fastställa förteckningen över städer som 
omfattas av åtgärderna och de finansiella 
anslag som avsätts för dessa åtgärder.

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
ekonomiska, miljömässiga, 
interkulturella, klimatmässiga och
samhälleliga utmaningar som påverkar 
stadsområdena samt att fastställa ett 
förfarande för att fastställa förteckningen 
över städer som omfattas av åtgärderna och 
de finansiella anslag som avsätts för dessa 
åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 87
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
såväl ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga som samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena 
samt att fastställa ett förfarande för att 
fastställa förteckningen över städer som 
omfattas av åtgärderna och de finansiella 
anslag som avsätts för dessa åtgärder.

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
såväl ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga som samhälleliga och 
demografiska utmaningar som påverkar 
stadsområdena och kringliggande 
områden samt att fastställa ett förfarande 
för att fastställa den preliminära
förteckningen över städer och 
funktionsområden som omfattas av 
åtgärderna och de finansiella anslag som 
avsätts för dessa åtgärder.

Or. es

Ändringsförslag 88
Manfred Weber

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
såväl ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga som samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena 
samt att fastställa ett förfarande för att 
fastställa förteckningen över städer som 
omfattas av åtgärderna och de finansiella 
anslag som avsätts för dessa åtgärder.

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga, 
demografiska och samhälleliga utmaningar 
som påverkar stadsområdena samt att 
fastställa ett förfarande för att utse 
funktionella stadsområden och andra 
geografiska områden som omfattas av 
åtgärderna och de finansiella anslag som 
avsätts för dessa åtgärder.

(I överensstämmelse med föredragandens
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ändringsförslag till artikel 7.1 i 
Eruf-förordningen om att se funktionella 
områden i ett bredare perspektiv.)

Or. en

Ändringsförslag 89
Michael Theurer

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
såväl ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga som samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena 
samt att fastställa ett förfarande för att 
fastställa förteckningen över städer som 
omfattas av åtgärderna och de finansiella 
anslag som avsätts för dessa åtgärder.

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga, 
demografiska och samhälleliga utmaningar 
som påverkar stadsområdena samt att 
fastställa ett förfarande för att välja 
funktionella stadsområden och andra 
geografiska områden som omfattas av 
åtgärderna och de finansiella anslag som 
avsätts för dessa åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 90
Richard Seeber

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
såväl ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga som samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena 
samt att fastställa ett förfarande för att 
fastställa förteckningen över städer som 

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
såväl ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga som samhälleliga 
utmaningar och utmaningar relaterade till 
vatten som påverkar stadsområdena samt 
att fastställa ett förfarande för att fastställa 
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omfattas av åtgärderna och de finansiella 
anslag som avsätts för dessa åtgärder.

förteckningen över städer som omfattas av 
åtgärderna och de finansiella anslag som 
avsätts för dessa åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 91
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Med avstamp i tidigare erfarenheter 
och på grund av fördelarna med att 
integrera åtgärder för hållbar 
stadsutveckling i de operativa program 
som stöds av Eruf under perioden 2007–
2013, bör nu ett ytterligare steg tas på 
unionsnivå genom att man inrättar en 
plattform för stadsutveckling.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 92
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Med avstamp i tidigare erfarenheter och 
på grund av fördelarna med att integrera 
åtgärder för hållbar stadsutveckling i de 
operativa program som stöds av Eruf under 
perioden 2007–2013, bör nu ett ytterligare 
steg tas på unionsnivå genom att man 
inrättar en plattform för stadsutveckling.

(8) Med avstamp i tidigare erfarenheter och 
på grund av fördelarna med att integrera 
åtgärder för hållbar stadsutveckling i de 
operativa program som stöds av Eruf under 
perioden 2007–2013, ska kommissionen 
främja nätverkssamarbete, samarbete 
mellan lokala myndigheter och utbyte av 
erfarenheter rörande stadspolitik på 
unionsnivå på områden relaterade till 
Erufs investeringsprioriteringar och 
hållbar stadsutveckling.
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Or. en

Ändringsförslag 93
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Med avstamp i tidigare erfarenheter och 
på grund av fördelarna med att integrera 
åtgärder för hållbar stadsutveckling i de 
operativa program som stöds av Eruf under 
perioden 2007–2013, bör nu ett ytterligare 
steg tas på unionsnivå genom att man 
inrättar en plattform för stadsutveckling.

(8) Med avstamp i tidigare erfarenheter och 
på grund av fördelarna med att integrera 
åtgärder för hållbar stadsutveckling i de 
operativa program som stöds av Eruf under 
perioden 2007–2013, bör man stärka 
deltagandet av befintliga nätverk av och 
plattformar för stadsutveckling.

Or. pt

Motivering

I stället för att inrätta nya plattformar för stadsutveckling bör redan befintliga plattformar 
engageras så att man skapar skalfördelar när det gäller organisation, drift och koppling till 
EU:s institutioner.

Ändringsförslag 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att kartlägga eller testa nya 
lösningar på frågor som rör hållbar 
stadsutveckling med relevans på 
unionsnivå, bör Eruf stödja innovativa 
åtgärder på området hållbar 
stadsutveckling.

(9) För att kartlägga eller testa nya 
lösningar på frågor som rör hållbar 
stadsutveckling med relevans på 
unionsnivå, bör Eruf stödja innovativa 
åtgärder på området hållbar 
stadsutveckling, inklusive utvecklingen av 
stadsnära områden och åtgärder som 
syftar till att främja botten-upp-lösningar 
på strukturella utmaningar, såsom 
förnyelse av utarmade stadsområden.
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Or. en

Ändringsförslag 95
Peter Simon

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att kartlägga eller testa nya 
lösningar på frågor som rör hållbar
stadsutveckling med relevans på 
unionsnivå, bör Eruf stödja innovativa 
åtgärder på området hållbar
stadsutveckling.

(9) För att kartlägga eller testa nya 
lösningar på frågor som rör hållbar stads-, 
territorial- eller regionalutveckling med 
relevans på unionsnivå, bör Eruf stödja 
innovativa åtgärder på området hållbar
stads-, territorial- och regionalutveckling.

Or. de

Motivering

Hållbar stadsutveckling gäller inte bara städer utan omfattar idag även större geografiska 
kategorier, till exempel flera städer, en stad med omgivande områden eller regionala 
sammanslutningar, och dessutom finns det många olika områdeskategorier i 
medlemsstaterna. Detta bör återges i definitionen av de stadsområden som ska utvecklas.

Ändringsförslag 96
Manfred Weber

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att kartlägga eller testa nya 
lösningar på frågor som rör hållbar 
stadsutveckling med relevans på 
unionsnivå, bör Eruf stödja innovativa 
åtgärder på området hållbar 
stadsutveckling.

(9) För att kartlägga eller testa nya 
lösningar på frågor som rör hållbar 
stadsutveckling och annan regional 
utveckling med relevans på unionsnivå, 
bör Eruf stödja innovativa åtgärder på 
området hållbar stadsutveckling och annan 
regional utveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 97
Michael Theurer

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att kartlägga eller testa nya 
lösningar på frågor som rör hållbar 
stadsutveckling med relevans på 
unionsnivå, bör Eruf stödja innovativa 
åtgärder på området hållbar 
stadsutveckling.

(9) För att kartlägga eller testa nya 
lösningar på frågor som rör hållbar 
stadsutveckling och annan regional 
utveckling med relevans på unionsnivå, 
bör Eruf stödja innovativa åtgärder på 
området hållbar stadsutveckling och annan 
regional utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 98
László Surján

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Eruf bör uppmärksamma de ytterst 
glesbefolkade områdenas problem när det 
gäller tillgänglighet och långa avstånd till 
stora marknader, i enlighet med protokoll 
nr 6 till 1994 års anslutningsakt om 
särskilda bestämmelser om mål 6 inom 
ramen för strukturfonderna i Finland och 
Sverige. Eruf bör också uppmärksamma de 
särskilda svårigheter som finns såväl på 
vissa öar som i bergsområden, 
gränsområden och glesbygdsområden, 
eftersom deras geografiska läge hämmar 
deras utveckling, samt se till att stödja en 
hållbar utveckling.

(10) Eruf bör uppmärksamma de problem
med tillgänglighet och långa avstånd till 
stora marknader som områden med 
fattigdomsfickor och spänningar mellan 
etniska grupper, eller ytterst glesbefolkade 
områden, i enlighet med protokoll nr 6 till 
1994 års anslutningsakt om särskilda 
bestämmelser om mål 6 inom ramen för 
strukturfonderna i Finland och Sverige, 
står inför. Eruf bör också uppmärksamma 
de särskilda svårigheter som finns såväl på 
vissa öar som i bergsområden, 
gränsområden och glesbygdsområden, 
eftersom deras geografiska läge hämmar 
deras utveckling, samt se till att stödja en 
hållbar utveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 99
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Eruf bör uppmärksamma de ytterst 
glesbefolkade områdenas problem när det 
gäller tillgänglighet och långa avstånd till 
stora marknader, i enlighet med protokoll 
nr 6 till 1994 års anslutningsakt om 
särskilda bestämmelser om mål 6 inom 
ramen för strukturfonderna i Finland och 
Sverige. Eruf bör också uppmärksamma de 
särskilda svårigheter som finns såväl på 
vissa öar som i bergsområden, 
gränsområden och glesbygdsområden, 
eftersom deras geografiska läge hämmar 
deras utveckling, samt se till att stödja en 
hållbar utveckling.

(10) Eruf bör uppmärksamma de ytterst 
glesbefolkade områdenas problem när det 
gäller tillgänglighet och långa avstånd till 
stora marknader, i enlighet med protokoll 
nr 6 till 1994 års anslutningsakt om 
särskilda bestämmelser om mål 6 inom 
ramen för strukturfonderna i Finland och 
Sverige. Eruf bör också uppmärksamma de 
särskilda svårigheter som finns såväl på öar 
som i bergsområden, gränsområden och 
glesbygdsområden, eftersom deras 
geografiska läge hämmar deras utveckling, 
samt se till att stödja en hållbar utveckling.

Or. es

Ändringsförslag 100
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Eruf bör uppmärksamma de ytterst 
glesbefolkade områdenas problem när det 
gäller tillgänglighet och långa avstånd till 
stora marknader, i enlighet med protokoll 
nr 6 till 1994 års anslutningsakt om 
särskilda bestämmelser om mål 6 inom 
ramen för strukturfonderna i Finland och 
Sverige. Eruf bör också uppmärksamma de 
särskilda svårigheter som finns såväl på 
vissa öar som i bergsområden, 
gränsområden och glesbygdsområden, 
eftersom deras geografiska läge hämmar 
deras utveckling, samt se till att stödja en 

(10) Eruf bör uppmärksamma de ytterst 
glesbefolkade områdenas problem när det 
gäller tillgänglighet och långa avstånd till 
stora marknader, i enlighet med protokoll 
nr 6 till 1994 års anslutningsakt om 
särskilda bestämmelser om mål 6 inom 
ramen för strukturfonderna i Finland och 
Sverige. Eruf bör också uppmärksamma de 
särskilda svårigheter som finns såväl på 
vissa öar som i bergsområden, 
gränsområden, glesbygdsområden och 
avlägsna gränsstäder, eftersom deras 
geografiska läge hämmar deras utveckling, 
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hållbar utveckling. samt se till att stödja en hållbar utveckling.

Or. es

Motivering

Även avlägsna gränsstäder bör omfattas med tanke på deras specifika särdrag.

Ändringsförslag 101
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) De Eruf-medel som är avsatta för 
transportinfrastruktur bör främja den 
sociala och territoriella 
sammanhållningen i unionen genom att 
minska utvecklingsklyftorna mellan 
regionerna, särskilt genom att förbättra 
tillgängligheten och rörligheten för 
befolkningen, och samfinansiera ett 
hållbarare transportsystem med låga 
koldioxidutsläpp. Alla regioner bör utan 
undantag kunna fortsätta att finansiera 
bastransportinfrastruktur.

Or. es

Motivering

Alla regioner bör även i fortsättningen ha möjlighet att finansiera bastransportinfrastruktur.

Ändringsförslag 102
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De yttersta randområdena måste ägnas 
särskild uppmärksamhet genom att man 

(11) De yttersta randområdena måste ägnas 
särskild uppmärksamhet genom att man 
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undantagsvis utvidgar Erufs 
tillämpningsområde till att omfatta 
driftsstöd, för att kompensera för de extra 
kostnader som förorsakas av områdenas 
särskilda ekonomiska och sociala situation, 
vilken ytterligare försvåras av de faktorer 
som anges i artikel 349 i fördraget, 
nämligen deras avlägsna belägenhet, 
ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng-
och klimatförhållanden samt ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter. 
Kombinationen av dessa faktorer av 
bestående natur hämmar allvarligt 
områdenas utveckling. För att stödja 
utvecklingen av befintliga och nya 
ekonomiska verksamheter bör minst 50 %
av de särskilda tilläggsanslagen användas 
till insatser som bidrar till diversifieringen 
och moderniseringen av ekonomierna i de 
yttersta randområdena.

undantagsvis utvidgar Erufs 
tillämpningsområde till att omfatta 
driftsstöd, för att kompensera för de extra 
kostnader som förorsakas av områdenas 
särskilda ekonomiska och sociala situation, 
vilken ytterligare försvåras av de faktorer 
som anges i artikel 349 i fördraget, 
nämligen deras avlägsna belägenhet, 
ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng-
och klimatförhållanden samt ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter. 
Kombinationen av dessa faktorer av 
bestående natur hämmar allvarligt 
områdenas utveckling. För att stödja 
utvecklingen av befintliga och nya 
ekonomiska verksamheter bör minst 30 %
av de särskilda tilläggsanslagen användas 
till insatser som bidrar till diversifieringen 
och moderniseringen av ekonomierna i de 
yttersta randområdena.

Or. fr

Motivering

Syftet med en öronmärkning av 50 % av de särskilda anslagen till diversifieringsåtgärder är 
ett paradigmskifte som innebär att tillämpningen från år 2014 är orealistisk, eftersom målet 
med anslagen främst är att minska extrakostnaderna. 30 % tycks vara en mer välavvägd nivå 
med tanke på de lokala förhållandena.

Ändringsförslag 103
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De yttersta randområdena måste ägnas 
särskild uppmärksamhet genom att man 
undantagsvis utvidgar Erufs 
tillämpningsområde till att omfatta 
driftsstöd, för att kompensera för de extra 
kostnader som förorsakas av områdenas 
särskilda ekonomiska och sociala situation, 
vilken ytterligare försvåras av de faktorer 

(11) De yttersta randområdena måste ägnas 
särskild uppmärksamhet genom att man 
undantagsvis utvidgar Erufs 
tillämpningsområde till att omfatta 
driftsstöd, för att kompensera för de extra 
kostnader som förorsakas av områdenas 
särskilda ekonomiska och sociala situation, 
vilken ytterligare försvåras av de faktorer 
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som anges i artikel 349 i fördraget, 
nämligen deras avlägsna belägenhet, 
ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng-
och klimatförhållanden samt ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter. 
Kombinationen av dessa faktorer av 
bestående natur hämmar allvarligt 
områdenas utveckling. För att stödja 
utvecklingen av befintliga och nya 
ekonomiska verksamheter bör minst 50 % 
av de särskilda tilläggsanslagen användas 
till insatser som bidrar till diversifieringen 
och moderniseringen av ekonomierna i de 
yttersta randområdena.

som anges i artikel 349 i fördraget, 
nämligen deras avlägsna belägenhet, 
ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng-
och klimatförhållanden samt ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter. 
Kombinationen av dessa faktorer av 
bestående natur hämmar allvarligt 
områdenas utveckling och 
konkurrenskraft.

Or. pt

Motivering

Detta är i linje med ändringen till artikel 11.1 andra stycket. De särskilda tilläggsanslagen är 
avsedda för de yttersta randområdena och för glesbefolkade områden. Om de glesbefolkade 
områdena inte är skyldiga att avsätta en viss del av de särskilda tilläggsanslag som de 
kommer att tilldelas för särskilda ändamål ska inte heller de yttersta randområdena vara 
skyldiga att göra så. Samma regler ska gälla för alla regioner med avseende på de särskilda 
tilläggsanslagen.

Ändringsförslag 104
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De yttersta randområdena måste ägnas
särskild uppmärksamhet genom att man 
undantagsvis utvidgar Erufs 
tillämpningsområde till att omfatta 
driftsstöd, för att kompensera för de extra 
kostnader som förorsakas av områdenas 
särskilda ekonomiska och sociala situation, 
vilken ytterligare försvåras av de faktorer 
som anges i artikel 349 i fördraget, 
nämligen deras avlägsna belägenhet, 
ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng-
och klimatförhållanden samt ekonomiska 

(11) De yttersta randområdena måste ägnas 
särskild uppmärksamhet genom att man 
undantagsvis utvidgar Erufs 
tillämpningsområde till att omfatta 
driftsstöd, för att kompensera för de 
nackdelar som förorsakas av områdenas 
särskilda ekonomiska och sociala situation, 
vilken ytterligare försvåras av de faktorer 
som anges i artikel 349 i fördraget, 
nämligen deras avlägsna belägenhet, 
ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng-
och klimatförhållanden samt ekonomiska 
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beroende av ett fåtal produkter. 
Kombinationen av dessa faktorer av 
bestående natur hämmar allvarligt 
områdenas utveckling. För att stödja 
utvecklingen av befintliga och nya 
ekonomiska verksamheter bör minst 50 % 
av de särskilda tilläggsanslagen användas 
till insatser som bidrar till diversifieringen 
och moderniseringen av ekonomierna i de 
yttersta randområdena.

beroende av ett fåtal produkter. 
Kombinationen av dessa faktorer av 
bestående natur hämmar allvarligt 
områdenas utveckling. För att stödja 
utvecklingen av befintliga och nya 
ekonomiska verksamheter bör minst 50 % 
av de särskilda tilläggsanslagen användas 
till insatser som bidrar till diversifieringen 
och moderniseringen av ekonomierna i de 
yttersta randområdena.

Or. es

Motivering

I enlighet med vad som anges i artikel 349 i fördraget medför kombinationen av en rad 
faktorer av bestående natur en rad nackdelar för dessa områden, av vilka de flesta är svåra 
att mäta.

Ändringsförslag 105
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna och kommissionen 
ska se till att jämställdhet mellan kvinnor 
och män och integreringen av 
jämställdhetsperspektivet främjas i de 
olika stadierna av tillämpningen av Eruf, 
däribland utformningen, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen.

Or. en

Ändringsförslag 106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att fastställa förfaranden för 
urvalet och genomförandet av innovativa 
åtgärder, bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
det innehåll och det tillämpningsområde 
som anges i artikel 9. Det är av särskild 
vikt att kommissionen genomför lämpliga 
samråd, även på expertnivå, under sitt 
förberedande arbete. När kommissionen 
förbereder och utformar delegerade akter
bör den se till att relevanta handlingar 
samtidigt, punktligt och på ett lämpligt sätt 
tillställs Europaparlamentet och rådet.

(12) För att fastställa förfaranden för 
urvalet och genomförandet av innovativa 
åtgärder, i enlighet med artikel 290 i 
fördraget, när det gäller det innehåll och 
det tillämpningsområde som anges i 
artikel 9, är det av särskild vikt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd, 
även på expertnivå, under sitt förberedande 
arbete. Kommissionen bör se till att 
relevanta handlingar samtidigt, punktligt 
och på ett lämpligt sätt tillställs 
Europaparlamentet och rådet.

Or. es

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning 
bör kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
förteckningen över städer som ska delta i 
plattformen för stadsutveckling. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 108
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning 
bör kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
förteckningen över städer som ska delta i 
plattformen för stadsutveckling. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter13.

utgår

13 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Ändringsförslag 109
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
förteckningen över städer som ska delta i 
plattformen för stadsutveckling. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 

(13) För att säkerställa att villkoren för 
genomförandet av denna förordning är 
enhetliga bör kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
förteckningen över gemensamma 
indikatorer. Dessa befogenheter bör utövas 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
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genomförandebefogenheter. genomförandebefogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 110
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
förteckningen över städer som ska delta i 
plattformen för stadsutveckling. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

(13) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
deltagarna i plattformen för 
stadsutveckling. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. es

Ändringsförslag 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Enligt artikel 174 i fördraget ska Eruf 
bidra till att minska skillnaderna mellan 
de olika regionernas utvecklingsnivå och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna, varvid särskild 
uppmärksamhet ska fästas vid 
landsbygdsområden, områden som 
påverkas av strukturomvandlingar och 



AM\903902SV.doc 35/166 PE491.053v01-00

SV

regioner som utvecklas långsammare. regioner som kännetecknas av svåra och 
bestående naturbetingade eller 
demografiska nackdelar, t.ex. de 
nordligaste regionerna, regioner med 
mycket låg befolkningstäthet, öregioner, 
gränsöverskridande regioner och 
bergsregioner.
Enligt artikel 176 i EUF-fördraget ska
Eruf konkret bidra till finansieringen av 
insatser som ska förstärka den 
ekonomiska, sociala och territoriala 
sammanhållningen genom att motverka de 
viktigaste regionala obalanserna inom EU
genom stöd till utveckling och strukturell 
anpassning av de minst utvecklade
regionala ekonomierna, bland annat 
omstrukturering av industriregioner på 
tillbakagång.

Or. es

Ändringsförslag 112
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 113
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 114
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 115
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Eruf ska bidra till finansieringen av stöd 
som ska förstärka den ekonomiska, sociala 
och territoriala sammanhållningen genom 
att motverka de viktigaste regionala 
obalanserna genom stöd till utveckling och 
strukturell anpassning av regionala 
ekonomier, bland annat omstrukturering av 
industriregioner på tillbakagång och 
regioner som utvecklas långsammare, och 
genom att ta hänsyn till de utmärkande 
särdragen i regioner med svåra och 
bestående naturbetingade eller 
demografiska nackdelar, såsom de 
nordligaste regionerna med en låg 
befolkningstäthet, öregioner, de yttersta 
randområdena, gränsregioner och 
bergsområden.

Or. fr

Motivering

Man bör komma ihåg att Eruf inte bara bidrar till en ekonomisk inhämtning i 
industriregioner på tillbakagång och de minst utvecklade regionerna, utan även till 
utvecklingen i regioner med naturbetingade nackdelar och de yttersta randområdena.

Ändringsförslag 116
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska bidra till finansieringen av stöd 
som ska förstärka den ekonomiska, sociala 
och territoriala sammanhållningen genom 
att motverka de viktigaste regionala 

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

obalanserna genom stöd till utveckling och 
strukturell anpassning av regionala 
ekonomier, bland annat omstrukturering av 
industriregioner på tillbakagång, regioner 
som utvecklas långsammare och regioner 
med demografiska utmaningar och 
naturbetingade nackdelar.

Or. en

Ändringsförslag 117
Riikka Manner, Jens Nilsson

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 118
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska bidra till finansieringen av stöd 
som ska förstärka den ekonomiska, sociala 
och territoriala sammanhållningen genom 
att motverka de viktigaste regionala

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

mellan och inom regionerna genom stöd 
till hållbar utveckling och strukturell 
anpassning av regionala ekonomier, bland 
annat omstrukturering av industriregioner 
på tillbakagång, regioner som utvecklas 
långsammare och regioner med 
demografiska utmaningar och nackdelar.

Or. en

Ändringsförslag 119
Viktor Uspaskich

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 120
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska bidra till finansieringen av stöd 
som ska förstärka den ekonomiska, sociala 
och territoriala sammanhållningen genom 
att motverka de viktigaste regionala 

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

obalanserna genom stöd till utveckling och 
strukturell anpassning av regionala 
ekonomier, bland annat omstrukturering av 
industriregioner på tillbakagång och
regioner som utvecklas långsammare, och 
även genom att ta itu med de svårigheter 
som drabbar områden med svåra och 
beständiga naturbetingade eller 
demografiska nackdelar.

Or. en

Ändringsförslag 121
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Demografiska utmaningar, såsom minskande befolkning och framför allt utvandring är 
allvarliga problem, som är en följd av infrastrukturella och naturbetingade nackdelar. 
Eftersläpningen i utvecklingen i regionerna beror ofta på denna typ av problem, varför dessa 
definitivt måste nämnas här.

Ändringsförslag 122
Bogusław Sonik
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 123
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Motivering

Regionernas konkurrenskraft måste ökas för att befolkningens levnadsförhållanden ska kunna 
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förbättras. Om Eruf förfogar över särskilda tilläggsanslag för de yttersta randområdena är 
det logiskt att dessa områden figurerar bland de områden som mottar stöd ur fonden.

Ändringsförslag 124
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Eruf bör bidra till att minska dels skillnaderna i utvecklingsnivå mellan de olika regionerna, 
dels de minst gynnade regionernas eftersläpning. Dessa regioner ska omfatta regioner som 
drabbats av industriomställningar och regioner med svåra och bestående naturbetingade 
eller demografiska nackdelar, såsom öar, gränsområden, bergsområden, glesbefolkade 
områden och avlägsna gränsstäder.

Ändringsförslag 125
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska bidra till finansieringen av stöd 
som ska förstärka den ekonomiska, sociala 
och territoriala sammanhållningen genom 

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

att motverka de viktigaste regionala 
obalanserna genom stöd till utveckling och 
strukturell anpassning av regionala 
ekonomier, bland annat omstrukturering av 
industriregioner på tillbakagång, regioner 
som utvecklas långsammare liksom 
regioner som brottas med demografiska 
och geografiska utmaningar och 
nackdelar.

Or. pt

Ändringsförslag 126
Erminia Mazzoni

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Eruf ska bidra till finansieringen av stöd 
som ska förstärka den ekonomiska, sociala 
och territoriala sammanhållningen genom 
att motverka de viktigaste regionala 
obalanserna genom stöd till utveckling och 
strukturell anpassning av regionala 
ekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 127
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska bidra till finansieringen av stöd 
som ska förstärka den ekonomiska, sociala 
och territoriala sammanhållningen genom 
att motverka de viktigaste regionala 

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

obalanserna genom stöd till utveckling och 
strukturell anpassning av regionala 
ekonomier, bland annat omstrukturering av 
industriregioner på tillbakagång och 
regioner som utvecklas långsammare, och 
genom beaktande av särdragen i regioner 
med svåra och bestående naturbetingade, 
geografiska eller demografiska nackdelar.

Or. fr

Ändringsförslag 128
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Regionen Lombardiet anser att man måste stödja en regional ombalansering genom att 
främja territoriell sammanhållning i utarmade regioner.

Ändringsförslag 129
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1a (ny)



AM\903902SV.doc 45/166 PE491.053v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artiklarna 174 och 249 i 
EUF-fördraget, jämförda med artikel 176, 
ska Europeiska regionala 
utvecklingsfonden ha som mål att minska 
skillnaderna i utvecklingsnivå mellan 
regionerna och de minst gynnade 
regionernas eftersläpning. Bland de 
berörda regionerna ska särskild hänsyn 
tas till landsbygdsområden, områden som 
påverkas av strukturomvandlingar och 
regioner med allvarliga naturbetingade 
eller demografiska permanenta 
nackdelar, såsom de yttersta 
randområdena, de nordligaste regionerna 
med mycket låg befolkningstäthet, 
öregioner, gränsregioner och 
bergsregioner.

Or. pt

Ändringsförslag 130
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Jämställdhet mellan kvinnor och män och 

icke-diskriminering
Enligt artikel 7 i förordning (EU) 
nr [..]/2012 [grundförordningen] ska 
medlemsstaterna och kommissionen se till 
att främja jämställdhet mellan kvinnor 
och män och integrering av 
jämställdhetsperspektivet vid 
förberedandet och genomförandet av 
Eruf-programmen.

Or. de
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Ändringsförslag 131
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Lika möjligheter och icke-diskriminering
Medlemsstaterna och kommissionen ska 
säkerställa att jämställdhet mellan män 
och kvinnor och integreringen av
jämställdhetsperspektivet främjas i de 
olika stadierna av Erufs genomförande. 
Medlemsstaterna och kommissionen ska 
vidta erforderliga åtgärder för att 
förhindra varje form av diskriminering på 
grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning i de olika stadierna av 
genomförandet av Eruf och särskilt när 
det gäller tillgång till fonden. I synnerhet 
ska tillgänglighet för funktionshindrade 
vara ett av de kriterier som ska uppfyllas 
vid utformningen av de insatser som 
samfinansieras av Eruf och som ska 
beaktas under genomförandets olika 
stadier.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 7 i förordning (EU) nr (…)/2012 (grundförordningen) ska jämställdhet och 
icke-diskriminering främjas vid utarbetandet och genomförandet av programmen. 
Förordningen om särskilda bestämmelser för Eruf bör innehålla en bestämmelse om 
jämställdhet och icke-diskriminering, på samma sätt som i förordningen om ESF.

Ändringsförslag 132
Ramona Nicole Mănescu
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska stödja följande: Eruf ska stödja följande verksamheter i 
syfte att bidra till 
investeringsprioriteringarna i artikel 5

Or. en

Ändringsförslag 133
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) investeringar som bidrar till att skapa 
och bevara varaktig sysselsättning, genom 
direktstöd för investeringar på de områden 
som bidrar till en smart och hållbar 
tillväxt för alla, främst i små och 
medelstora företag och i företag inom den 
sociala ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 134
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Materiella och immateriella
investeringar som bidrar till att skapa och 
bevara varaktig sysselsättning, genom 
direktstöd för investeringar enbart i små 
och medelstora företag och mikroföretag, 
inklusive företag i den sociala ekonomin.
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Or. xm

Motivering

Små och medelstora företag och mikroföretag, som hittills inte har dragit någon större fördel 
av strukturfonderna, har till skillnad från stora företag inte alltid tillräckliga resurser för att 
kunna utvecklas. Med tanke på att dessa företag är en drivande faktor i ekonomin skulle en 
öronmärkning av medel från strukturfonderna till små och medelstora företag och 
mikroföretag innebära att deras möjligheter att utvecklas och skapa sysselsättning kan 
utnyttjas, i enlighet med principerna i småföretagsakten. 

Ändringsförslag 135
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Produktiva investeringar som genom 
direktstöd för investeringar bidrar till att 
skapa och bevara varaktig sysselsättning i 
företagen, särskilt i små och medelstora 
företag, inbegripet sociala företag och de 
företag som är verksamma inom den 
sociala ekonomin.

Or. es

Ändringsförslag 136
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Produktiva investeringar som bidrar till 
att skapa och bevara varaktig 
sysselsättning, genom direktstöd för 
investeringar samt innovativa 
finansieringsinstrument för framför allt
små och medelstora företag.

Or. de
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Ändringsförslag 137
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Produktiva investeringar som bidrar till 
att skapa och bevara varaktig 
sysselsättning, genom bland annat 
direktstöd för investeringar i små och 
medelstora företag Detta gäller även 
tjänstesektorn.

Or. de

Motivering

Tjänsteföretag ger ett betydande mervärde för sysselsättning och ekonomisk tillväxt, varför 
även de bör nämnas här.

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 139
Nuno Teixeira
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Motivering

Storföretagen gör betydande investeringar i maskiner, utrustning och andra 
produktionsområden, och lägger ut sina produkter och tjänster på entreprenad till små och 
medelstora företag. Det är rimligt att storföretagen är berättigade till stöd med tanke på 
deras stora kapacitet att skapa arbetstillfällen, den hävstångseffekt de skapar och som gynnar 
de små och medelstora företagens utveckling och deras bidrag till den regionala ekonomin.

Ändringsförslag 140
Viktor Uspaskich

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 141
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Små och medelstora företag är en prioritet för produktiva investeringar, men Eruf bör också 
kunna stödja större företag.

Ändringsförslag 143
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE491.053v01-00 52/166 AM\903902SV.doc

SV

företag.

Or. en

Ändringsförslag 144
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) produktiva investeringar som bidrar 
till att skapa eller behålla arbetsplatser i 
små och medelstora företag samt till att 
uppnå de investeringsprioriteringar som 
anges i artikel 5.1 och 5.4, oberoende av 
företagets storlek,

Or. de

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) investeringar i näringslivsrelevant 
infrastruktur

Or. de

Ändringsförslag 146
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Produktiva investeringar som bidrar 
till investeringsprioriteringarna i 
artikel 5.1 och 5.4, oavsett företagets 
storlek.

Or. en

Ändringsförslag 147
Manfred Weber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Produktiva investeringar som bidrar 
till investeringsprioriteringarna i 
artikel 5.1 och 5.4, oavsett företagets 
storlek.
(Detta led blir led b, och nuvarande led b 
blir c osv.)

Or. en

Ändringsförslag 148
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Främjande av små och medelstora 
företag, men medlemsstaterna bör tillåtas 
att stödja även större företag som skapar 
sysselsättning i enlighet med 
Europa 2020-strategins nationella och 
regionala utvecklingsstrategier.

Or. en
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Ändringsförslag 149
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena energi, miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT).

b) Investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena energi, miljö, hållbar turism och
transport samt informations- och 
kommunikationsteknik (IKT).

Or. en

Ändringsförslag 150
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena energi, miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT).

b) Investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena energi, miljö, turism, transport 
samt informations- och 
kommunikationsteknik (IKT).

Or. de

Motivering

Turismnäringen är viktig för sysselsättning, ekonomisk tillväxt och ett framgångsrikt 
interregionalt och transnationellt samarbete, och bör därför inkluderas här.

Ändringsförslag 151
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna
på områdena energi, miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT).

b) Investeringar i basinfrastruktur på 
områdena energi, miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT).

Or. es

Ändringsförslag 152
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena energi, miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT).

b) Investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena energi, miljö, hållbar turism och
transport samt informations- och 
kommunikationsteknik (IKT).

Or. en

Ändringsförslag 153
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena energi, miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT).

b) Investeringar i infrastruktur för 
näringsliv och i grundläggande tjänster till 
medborgarna på områdena energi, miljö, 
transport samt informations- och 
kommunikationsteknik (IKT).

Or. de
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Motivering

Förtydligande av texten eftersom investeringar i näringslivsrelevant infrastruktur är 
avgörande för att uppnå målen i EU-2020-strategin och enligt kommissionen därför ska 
stödjas även i framtiden. Detta bör också framgå tydligt i förordningstexten.

Ändringsförslag 154
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena energi, miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT).

b) Investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena energi, miljö, vatten, transport 
samt informations- och 
kommunikationsteknik (IKT).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård och 
utbildning.

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård, kultur, 
idrott och utbildning, samt inom 
infrastruktur som är anpassad till den 
åldrande befolkningen.

Or. de

Ändringsförslag 156
Hermann Winkler
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård och
utbildning.

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård, 
utbildning, idrott, kultur och turism.

Or. de

Ändringsförslag 157
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård och
utbildning.

c) Investeringar i företag och tillgänglig
infrastruktur på det sociala området samt
inom vård, bostäder, utbildning, kultur, 
idrott och turism.

Or. en

Ändringsförslag 158
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård och
utbildning.

c) Investeringar i tillgänglig infrastruktur 
på det sociala området samt inom vård,
utbildning, kultur och idrott och i bostäder 
till överkomliga priser och hållbar turism.

Or. en

Ändringsförslag 159
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård och 
utbildning.

c) Investeringar i uppförandet av bostäder 
till överkomliga priser och i sådan 
infrastruktur på det sociala området samt 
inom vård och utbildning som är 
tillgänglig för så många som möjligt.

Or. fr

Ändringsförslag 160
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård och
utbildning.

c) Investeringar i tillgänglig infrastruktur 
på det sociala området samt inom vård, 
utbildning, kultur, idrott och turism.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård och 
utbildning.

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård, idrott och 
utbildning.

Or. en
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Motivering

Idrott är en viktig ekonomisk faktor i Europa och ett genuint verktyg för social 
sammanhållning i EU och dess regioner. Många offentliga och privata utgifter görs till följd 
av idrott, till exempel utgifter för infrastruktur, stora evenemang och fritidsanläggningar. 
Infrastruktur på idrottsområdet, särskilt på lokal nivå, kommer att kräva innovativa 
investeringar och omstruktureringar för att kunna bemöta behoven inom idrott och fysisk 
aktivitet på 2000-talet.

Ändringsförslag 162
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård och
utbildning.

c) Investeringar i tillgänglig infrastruktur 
på det sociala området samt inom vård, 
bostäder, utbildning, kultur, idrott och 
turism.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård och 
utbildning.

c) Investeringar i tillgänglig infrastruktur 
på det sociala området samt inom vård, 
bostäder, barntillsyn, kulturarv och
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 164
Mojca Kleva
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård och 
utbildning.

c) Investeringar i tillgänglig infrastruktur 
på det sociala området samt inom vård, 
forskning, innovation och utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 165
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård och 
utbildning.

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området, inklusive bostäder, samt 
inom vård och utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 166
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård och
utbildning.

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård,
utbildning, kultur, idrott och turism.

Or. es

Ändringsförslag 167
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård och 
utbildning.

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård, boende 
och utbildning.

Or. de

Ändringsförslag 168
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård och
utbildning.

c) Investeringar i tillgänglig infrastruktur 
på det sociala området samt inom vård, 
bostäder, utbildning, kultur, idrott och 
turism.

Or. en

Ändringsförslag 169
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård och 
utbildning.

c) Investeringar i företag och infrastruktur 
på det sociala området samt inom vård och 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 170
Michael Theurer
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård och 
utbildning.

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård, idrott och 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 171
Michael Theurer, Nadja Hirsch

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) stöd till turism genom riktade, 
hållbara, och skräddarsydda projekt och 
program som framför allt syftar till att
i) stödja turismutvecklingen i 
struktursvaga, missgynnade och/eller 
svårtillgängliga områden,
ii) bygga ut turismen i avlägsna regioner, 
gränsregioner och yttersta randområden,
iii) stödja och främja klimat- och 
miljöskyddsåtgärder för att åstadkomma 
en hållbar användning av 
turismresurserna,

Or. de

Ändringsförslag 172
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

möjligheterna till forsknings- och 
innovationskapacitet på regional och lokal
nivå, inbegripet genom att skapa kluster.
Dessa åtgärder ska omfatta

Or. de

Ändringsförslag 173
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Investeringar i de inneboende 
möjligheterna genom fasta investeringar i 
utrustning och småskalig infrastruktur, 
tjänster inriktade på företag, särskilt små 
och medelstora företag och stöd till
forsknings- och innovationsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 174
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) fasta investeringar i utrustning och 
småskalig infrastruktur,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 175
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) fasta investeringar i utrustning och 
småskalig infrastruktur,

i) investeringar i maskiner, utrustning och 
infrastruktur,

Or. pt

Motivering

Företagen bör kunna investera i maskiner och utrustning så att de kan modernisera sin 
produktionsverksamhet och i stor skala öka sin konkurrenskraft. Bara med en modern 
industriell maskinpark kommer de europeiska företagen att kunna konkurrera kraftfullt på de 
internationella marknaderna och utveckla nya produkter med större mervärde som 
tillfredsställer konsumenternas behov.

Ändringsförslag 176
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) fasta investeringar i utrustning och 
småskalig infrastruktur,

i) fasta investeringar i utrustning och 
infrastruktur,

Or. de

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) fasta investeringar i utrustning och 
småskalig infrastruktur,

i) fasta investeringar i utrustning och 
infrastruktur,

Or. es

Motivering

Med tanke på att forskningsinfrastrukturen i Europa släpar efter är det inte tillrådligt att i lag 
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begränsa någon sådan typ av infrastruktur utifrån storlekskriterier. Till följd av 
kommissionens förslag att koncentrera en stor del av insatserna på ett antal konkreta 
tematiska mål är det å andra sidan lämpligt att lämna utrymme för flexibilitet när det gäller 
storleken på investeringarna i utrustning och infrastruktur.

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) investeringar för att främja turism, 
inklusive vattenturism, och skydda konst-
och kulturarvet,

Or. it

Motivering

För att Europeiska regionala utvecklingsfondens mål ska nås är det mycket viktigt att 
turistfrämjande åtgärder och skyddet av konst- och kulturarvet får stöd.

Ändringsförslag 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) stöd, bistånd och tjänster inriktade på 
företag, särskilt alla kategorier av små och 
medelstora företag, inklusive 
mikroföretag, även i den sociala 
ekonomin,

Or. xm

Motivering

Små och medelstora företag och mikroföretag, som hittills inte har dragit någon större fördel 
av strukturfonderna, har till skillnad från stora företag inte alltid tillräckliga resurser för att 
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kunna utvecklas. Med tanke på att dessa företag är en drivande faktor i ekonomin skulle en 
öronmärkning av medel från strukturfonderna till små och medelstora företag och 
mikroföretag innebära att deras möjligheter att utvecklas och skapa sysselsättning kan 
utnyttjas, i enlighet med principerna i småföretagsakten. 

Ändringsförslag 180
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) stöd, bistånd, tjänster och komplement
inriktade på företag, särskilt alla 
kategorier av små och medelstora företag, 
inklusive mikroföretag och företag inom 
den sociala ekonomin,

Or. en

Ändringsförslag 181
Fiorello Provera

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) stöd, bistånd och tjänster inriktade på 
företag, särskilt alla kategorier av små och 
medelstora företag, inklusive 
mikroföretag, även inom den sociala 
ekonomin,

Or. en

Ändringsförslag 182
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) stöd och tjänster inriktade på företag, 
särskilt små och medelstora företag och 
företag inom den sociala ekonomin,

Or. en

Ändringsförslag 183
Bogusław Sonik

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 184
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 185
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) stöd till forskning och innovationsorgan 
samt investeringar i teknik och tillämpad 
forskning hos företag liksom till 
forsknings- och innovationsinitiativ som 
genomförs av offentliga forskningsorgan i 
samarbete med privata företag,

Or. pt

Ändringsförslag 186
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 187
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 188
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 189
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) stöd till offentlig forskning och 
innovationsorgan samt investeringar i 
teknik och tillämpad forskning hos företag,
Detta omfattar även grundandet av 
spetsforskningsinrättningar genom till 
exempel en tävling inom ramen för 
Horisont 2020 samt stöd till alla åtgärder 
som syftar till att göra dessa inrättningar 
attraktiva internationellt, inklusive med 
internationellt konkurrenskraftiga löner.

Or. de

Motivering

Se även skäl 5a (nytt). För att kunna locka till sig internationellt ledande forskare och 
innovativa företag måste regionerna skapa omfattande, attraktiva förutsättningar. Detta 
omfattar internationellt konkurrenskraftiga löner till forskarna men även utbildningar på 
engelska, industriområden och moderna internettjänster inom förvaltningen. För detta bör 
regionerna kunna använda Eruf-medel.

Ändringsförslag 190
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iiia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) stöd till omvandlingen av tidigare 
industri- och gruvområden,

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan regioner, städer samt
relevanta aktörer inom samhälle, ekonomi 
och miljö.

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan lokala och regionala 
myndigheter, relevanta aktörer inom 
samhälle, ekonomi, miljö, forskning och 
innovation och icke-statliga 
organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 192
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan regioner, städer samt
relevanta aktörer inom samhälle, ekonomi 
och miljö.

iv) nätverksarbete, samarbete, 
kapacitetsuppbyggnad, studier och 
förberedande åtgärder, utbyte av 
erfarenheter mellan lokala och regionala 
myndigheter och relevanta aktörer inom 
samhälle, ekonomi och miljö, inklusive 
icke-statliga organisationer.

Or. en
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Ändringsförslag 193
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan regioner, städer samt
relevanta aktörer inom samhälle, ekonomi 
och miljö.

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan lokala och regionala 
myndigheter och relevanta aktörer inom 
samhälle, ekonomi och miljö, inklusive 
icke-statliga organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 194
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan regioner, städer samt
relevanta aktörer inom samhälle, ekonomi 
och miljö.

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan lokala och regionala 
myndigheter och relevanta aktörer inom 
samhälle, ekonomi och miljö.

Or. en

Ändringsförslag 195
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan regioner, städer samt 
relevanta aktörer inom samhälle, ekonomi 

iv) nätverksarbete, samarbete, 
kapacitetsuppbyggnad, studier, 
förberedande åtgärder och utbyte av 
erfarenheter mellan lokala och regionala 
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och miljö. myndigheter och relevanta aktörer inom 
samhälle, ekonomi och miljö.

Or. en

Ändringsförslag 196
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan regioner, städer samt
relevanta aktörer inom samhälle, ekonomi 
och miljö.

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan regionala och lokala 
aktörer samt övriga aktörer inom det civila 
samhället på vetenskaps- och 
forskningsområdet.

Or. es

Ändringsförslag 197
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan regioner, städer samt
relevanta aktörer inom samhälle, ekonomi 
och miljö.

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan regioner, städer och
relevanta aktörer inom samhälle, ekonomi 
och miljö, samt aktörer inom näringsliv 
och forskning.

Or. de

Ändringsförslag 198
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iv
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan regioner, städer samt
relevanta aktörer inom samhälle, ekonomi 
och miljö.

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan regioner, städer,
relevanta aktörer inom samhälle, ekonomi 
och miljö och utbildnings-, forsknings-
och vetenskapsinstitutioner.

Or. en

Ändringsförslag 199
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan regioner, städer samt 
relevanta aktörer inom samhälle, ekonomi 
och miljö.

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter och bästa praxis mellan 
regioner, städer samt relevanta aktörer 
inom samhälle, ekonomi och miljö.

Or. en

Ändringsförslag 200
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan regioner, städer samt
relevanta aktörer inom samhälle, ekonomi 
och miljö.

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan lokala och regionala 
myndigheter och relevanta aktörer inom 
samhälle, ekonomi och miljö, inklusive 
icke-statliga organisationer.

Or. en
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Ändringsförslag 201
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan regioner, städer samt 
relevanta aktörer inom samhälle, ekonomi 
och miljö.

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter och god praxis mellan öar,
regioner, städer samt relevanta aktörer 
inom samhälle, ekonomi, 
utbildningsväsende och miljö.

Or. pt

Motivering

Även öarna bör vara med och utbyta erfarenheter och god praxis, med tanke på att deras 
avskildhet från fastlandet innebär att de måste besitta ett visst mått av kreativitet eller 
djärvhet vid genomförandet av projekt inom sina territorier.

Ändringsförslag 202
László Surján

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) stöd för att minska obalanserna inom 
regioner och främja interkulturell 
förståelse,

Or. en

Ändringsförslag 203
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iva (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) utveckling av finansiella instrument 
såsom lån, garantier och aktier eller 
andra former av revolverande stöd enligt 
definitionen i artikel 32 i förordning (EU) 
nr [...]/2012 [grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 204
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iva (new)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) ny kapacitetsuppbyggnad, studier och 
förberedande åtgärder,

Or. en

Ändringsförslag 205
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iva (new)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) utveckling av finansiella instrument 
såsom lån, garantier och aktier eller 
andra former av revolverande stöd enligt 
definitionen i artikel 32 i förordning (EU) 
nr [...]/2012 [grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 206
Mojca Kleva
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utveckling av finansiella instrument 
såsom lån, garantier och aktier eller 
andra former av revolverande stöd enligt 
definitionen i finansförordningen, i syfte 
att underlätta saminvesteringar från den 
privata sektorn vid 
marknadsmisslyckanden eller 
suboptimala investeringsförhållanden

Or. en

Ändringsförslag 207
László Surján

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Tekniskt stöd. e) Tekniskt stöd. Däri ingår följande:
i) tematiska utbildnings- och 
informationsprogram för eventuella 
stödmottagare,
ii) kapacitetsuppbyggnad för 
beslutsfattare på nationell och regional 
nivå avseende förenkling och samordning 
av förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 208
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led e – strecksats 1 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– investeringar i ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt återställande av 
stadsområden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr
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Motivering

Det bör vara möjligt att i mer utvecklade regioner ge Eruf-stöd till investeringar i
infrastruktur för grundläggande tjänster till medborgarna på områdena miljö, transport och 
informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Ändringsförslag 211
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Motivering

Ett beslut att utesluta infrastruktur från stöd tar inte vederbörlig hänsyn till de behov och 
svårigheter som dagens kris ger upphov till i de områden som ligger längst bort ifrån den 
europeiska kontinenten. Det är viktigt att även de mer utvecklade regionerna får utnyttja 
sådant stöd, förutsatt att det används på ett sätt som bidrar till målen i 
Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 214
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 215
Mojca Kleva
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 216
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Infrastrukturinvesteringar även i mer utvecklade regioner gynnar hela EU:s befolkning.

Ändringsförslag 217
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I mer utvecklade regioner ska Eruf inte 
stödja investeringar i infrastruktur för 

utgår
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grundläggande tjänster till medborgarna 
på områdena miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT).

Or. pt

Motivering

De mer utvecklade regionerna bör kunna göra investeringar på områdena i fråga för att 
bidra till målen i Europa 2020-strategin och förbättra levnadsförhållandena för sina 
invånare när det gäller miljö, teknik och hållbara transporter.

Ändringsförslag 218
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

För att målen i Europa 2020-strategin ska kunna uppnås bör grundläggande samhällstjänster 
inom miljö, transport och informations- och kommunikationsteknik vara stödberättigade 
också i mer utvecklade regioner.

Ändringsförslag 219
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

stödja investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT), utom på områdena miljövänlig 
infrastruktur, ekosystemtjänster, biologisk 
mångfald, miljövänlig informations- och 
kommunikationsteknik och miljövänliga 
transportlösningar för främjande av 
gång- och cykeltrafik, samåkning, 
bilpooler och lokal kollektivtrafik.

Dessutom ska Eruf, med avvikelse från 
ovanstående, stödja infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna 
på området informations- och 
kommunikationsteknik, inklusive 
höghastighetsnät, i mer utvecklade 
regioner i de områden som har svåra och 
beständiga naturbetingade nackdelar 
enligt vad som avses i artikel 111.4 led a, 
b och c i förordning (EU) nr [...]/2012 
[grundförordningen].

Or. en

Motivering

Mer utvecklade regioner behöver i allmänhet inte EU-stöd till investeringar i grundläggande 
grå infrastruktur på miljö- och transportområdet, men främjandet av innovativ miljövänlig 
och hållbar infrastruktur behövs fortfarande och är oftast mest kostnadseffektiv när det gäller 
att främja ett gynnsamt företagsklimat i linje med Europa 2020-strategin. Dessutom bör 
investeringar i grundläggande informations- och kommunikationsinfrastruktur, såsom 
höghastighetsnät, vara stödberättigade i alla de områden som utvecklas långsammare till 
följd av svåra och beständiga naturbetingade nackdelar.

Ändringsförslag 220
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I mer utvecklade regioner ska Eruf inte
stödja investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 

För att minska de interna 
utvecklingsskillnaderna kan det också bli 
nödvändigt att i mer utvecklade regioner 
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områdena miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT).

investera i infrastruktur för grundläggande 
tjänster till medborgarna på områdena 
miljö, transport samt informations- och 
kommunikationsteknik (IKT).

Or. en

Ändringsförslag 221
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I mer utvecklade regioner ska Eruf vara 
tillgänglig för innovativa lösningar på 
områdena ekosystemtjänster, biologisk 
mångfald och miljövänlig infrastruktur, 
samhällsorganisation, miljövänliga 
transportlösningar, lokal kollektivtrafik
och informations- och 
kommunikationsteknik (IKT).

Or. en

Ändringsförslag 222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I mer utvecklade regioner kan det, för att 
man ska kunna minska interna 
utvecklingsskillnader, bli nödvändigt att
Eruf stöder investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT).

Or. es
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Ändringsförslag 223
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 224
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I mer utvecklade regioner ska Eruf inte 
stödja investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT), utom i regioner som deltar i 
gränsöverskridande samarbete enligt 
definitionen i artikel 3 i förordning (EU) 
nr […]/2012 om särskilda bestämmelser 
för stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till målet Europeiskt 
territoriellt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 225
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I mer utvecklade regioner ska Eruf inte 
stödja investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT), men fonden ska vara tillgänglig för 
innovativa lösningar på områdena 
ekosystemtjänster, biologisk mångfald, 
smart och miljövänlig infrastruktur, 
miljövänliga transportlösningar och 
miljövänlig informations- och 
kommunikationsteknik.

Or. en

Motivering

Stora investeringar i grå infrastruktur för miljö, transport och IKT bör inte längre vara en 
prioritet i mer utvecklade regioner som länge har dragit fördel av sammanhållningspolitiken. 
Bestämmelserna i artikel 3 bör dock inte förbjuda investeringar i innovativa lösningar för 
skydd av ekosystem, miljövänlig infrastruktur, biologisk mångfald och miljövänliga 
transportsystem oavsett regionens utvecklingsnivå. Dessa investeringar är ofta de mest 
kostnadseffektiva, och de främjar ofta ny kunskap och skapar ett gynnsamt företagsklimat. De 
bör främjas överallt, eftersom allt annat vore i strid med miljömålen i Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 226
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I mer utvecklade regioner ska Eruf vara 
tillgänglig för innovativa lösningar på 
områdena ekosystemtjänster, biologisk 
mångfald och miljövänlig infrastruktur, 
samhällsorganisation, miljövänliga 
transportlösningar, lokal kollektivtrafik
och informations- och 
kommunikationsteknik (IKT).
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Avveckling av kärnkraftverk. utgår

Or. it

Motivering

Eruf måste kunna användas för avveckling av kärnkraftverk eftersom detta är en åtgärd som 
bidrar till hållbar utveckling av regionerna.

Ändringsförslag 228
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Avveckling av kärnkraftverk. (a) Avveckling och uppförande av 
kärnkraftverk.

Or. en

Ändringsförslag 229
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avveckling av kärnkraftverk. (a) Avveckling och uppförande av 
kärnkraftverk.
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Or. de

Motivering

Den stora mängden kylvatten, den stora säkerhetsrisken samt den olösta frågan om förvaring 
av radioaktivt avfall är argument mot uppförandet av nya kärnkraftverk.

Ändringsförslag 230
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Avveckling av kärnkraftverk. (a) Avveckling och uppförande av 
kärnkraftverk.

Or. en

Ändringsförslag 231
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Minskning av utsläpp av växthusgaser i 
anläggningar som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG.

(b) Investeringar för att uppnå en
minskning av utsläpp av växthusgaser från 
verksamheter som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG.

Or. en

Ändringsförslag 232
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Minskning av utsläpp av växthusgaser i 
anläggningar som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG.

(b) Minskning av utsläpp av växthusgaser i 
alla de anläggningar som omfattas av 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

Verksamhet i anläggningar som omfattas av bilaga I till direktivet om gemenskapens system 
för handel med utsläppsrätter (ETS-direktivet) bör inte erhålla finansiering från Eruf, 
eftersom detta skulle snedvrida marknaden för systemet för handel med utsläppsrätter och 
omintetgöra de minskningar i koldioxidutsläpp som systemet leder till.

Ändringsförslag 233
Catherine Bearder

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Minskning av utsläpp av växthusgaser i 
anläggningar som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG.

(b) Minskning av utsläpp av växthusgaser i 
anläggningar som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG, med undantag endast för 
distributionsnät för högeffektiv 
kraftvärme och fjärrvärme och fjärrkyla.

Or. en

Ändringsförslag 234
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minskning av utsläpp av växthusgaser i 
anläggningar som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 

b) Minskning av utsläpp av växthusgaser i 
anläggningar som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
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direktiv 2003/87/EG. direktiv 2003/87/EG, undantaget 
fjärrvärme och fjärrkylning samt 
kraftvärmeanläggningar.

Or. de

Motivering

Modernisering av fjärrvärme- och fjärrkylningsnäten samt kraftvärmeanläggningarna har 
förutsättningar att ge energibesparingar och bör därför inte undantas från stödet.

Ändringsförslag 235
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Minskning av utsläpp av växthusgaser i 
anläggningar som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG.

(b) Minskning av utsläpp av växthusgaser i 
anläggningar som omfattas av bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG, inklusive fjärrvärme 
och fjärrkyla och kombinerade kraft- och 
värmeverk.

Or. en

Motivering

EU-medel bör inte investeras i produktionskapaciteten hos sådana 
energiproduktionsanläggningar som använder fossila bränslen. EU-medel bör i stället endast 
användas för att stödja åtgärder som ökar effektiviteten i befintliga anläggningar, med 
undantag av sådana anläggningar som omfattas av ETS-direktivet.

Ändringsförslag 236
Erminia Mazzoni

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tillverkning, bearbetning och utgår
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utsläppande på marknaden av tobak.

Or. en

Ändringsförslag 237
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillverkning, bearbetning och 
utsläppande på marknaden av tobak.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 238
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillverkning, bearbetning och 
utsläppande på marknaden av tobak.

utgår

Or. pt

Motivering

Med tanke på att det redan finns en hänvisning i fördraget, finns det ingen anledning att 
direkt hänvisa till det faktum att Eruf inte ska stödja tobak, samtidigt som man underlåter att 
hänvisa till övriga verksamhetssektorer som faller inom samma kategori och som också 
nämns i fördraget. Kommissionens motivering att den inte har för avsikt att investera i 
tobakssektorn samtidigt som den bedriver upplysnings- och hälsokampanjer håller inte heller, 
eftersom det i så fall skulle bli nödvändigt att inkludera andra verksamhetssektorer i 
kategorin sektorer som inte har rätt till stöd (t.ex. vinsektorn eller sektorn för andra 
alkoholhaltiga drycker).

Ändringsförslag 239
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) stora vägprojekt utan 
gränsöverskridande förbindelser, 
flygplatser som ligger mindre än 200 km 
från varandra och som inte samarbetar 
om infrastrukturkapaciteten,

Or. en

Ändringsförslag 240
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) utvecklingen av genmodifierade 
organismer som avsiktligt ska släppas ut i 
miljön eller ingå i livsmedel eller foder 
samt tillhörande forskningsverksamhet 
och infrastruktur,

Or. en

Ändringsförslag 241
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots bestämmelserna i stycke 1 bör stöd 
från de europeiska territoriella 
sammanhållningsprogrammen kunna ges 
för investeringar i alla typer av 
gränsöverskridande infrastruktur
oberoende av om de deltagande 
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regionerna är utvecklade regioner, 
övergångsregioner eller mindre 
utvecklade regioner.

Or. en

Motivering

Investeringar i gränsöverskridande infrastruktur inom målet för europeisk territoriell 
sammanhållning ger ett stort mervärde och skillnader i reglerna om stödberättigande skulle 
hämma investeringar i sådan infrastruktur när olika regionkategorier är inblandade.

Ändringsförslag 242
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i föregående stycke ska 
inte tillämpas på de regioner vars BNP 
per capita under perioden 2007–2013 var 
lägre än 75 % av medelvärdet av BNP i 
EU-25 under referensperioden, men som 
under perioden 2014–2020 är 
stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt definitionen i led b och c i 
artikel 82.2 i förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 243
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] och motsvarande 

utgår
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investeringsprioriteringar som anges i 
artikel 5 i denna förordning vilka Eruf 
kan bidra till ska koncentreras på 
följande vis:
a) I mer utvecklade regioner och 
övergångsregioner ska
i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges 
i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och 
ii) minst 20 % av Eruf-medlen på 
nationell nivå tilldelas det tematiska mål 
som anges i led 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen].
b) I mindre utvecklade regioner ska
i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges 
i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och
ii) minst 6 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges 
i led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. de

Ändringsförslag 244
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I mer utvecklade regioner och 
övergångsregioner ska

utgår

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges 
i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och 
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ii) minst 20 % av Eruf-medlen på 
nationell nivå tilldelas det tematiska mål 
som anges i led 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I mer utvecklade regioner och 
övergångsregioner ska

(a) I mer utvecklade regioner ska

Or. fr

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 4.1 aa (ny).

Ändringsförslag 246
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I mer utvecklade regioner och 
övergångsregioner ska

a) I mer utvecklade regioner ska

Or. de

Ändringsförslag 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I mer utvecklade regioner och 
övergångsregioner ska

(a) I mer utvecklade regioner ska

Or. en

Ändringsförslag 248
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I mer utvecklade regioner och 
övergångsregioner ska

(a) I mer utvecklade regioner ska

Or. fr

Ändringsförslag 249
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I mer utvecklade regioner och 
övergångsregioner ska

a) I mer utvecklade regioner ska

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges 
i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och 

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 samt ett valfritt fjärde led
i artikel 9 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], och

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen],

i) minst 80 % av Eruf-medlen ska för varje 
operativt program avsättas till högst tre av
de tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen],

Or. it
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Motivering

Den tematiska koncentrationen bör inte påverka möjligheten för enskilda områden att direkt 
hantera de brister och problem som de brottas med.

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och 

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 2, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 

Or. fr

Motivering

Det tematiska målet i led 2 (”att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på 
informations- och kommunikationsteknik”) bör läggas till de mål för vilka man har fastställt 
en lägsta nivå av stöd från Eruf.

Ändringsförslag 254
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3, 4 och 6 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

Or. en
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Motivering

Genom att inkludera det tematiska målet i led 6 blir den tematiska koncentrationen mer 
flexibel och det blir lättare att investera i de ekosystem som utgör grunden i våra ekonomier, 
vilket i sin tur är lönande eftersom naturkapitalet ökar och gör det möjligt att tillhandahålla 
ekosystemtjänster.

Ändringsförslag 255
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas tre av de tematiska mål som 
anges i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen]. och

Or. en

Ändringsförslag 256
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå för ovannämnda regioner tilldelas de 
tematiska mål som anges i leden 1, 3 och 4 
i artikel 9 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], och

Or. en

Ändringsförslag 257
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
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Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 60 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 2, 3, 4 och 7 a och b i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen],

Or. es

Ändringsförslag 258
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3, 4 och 6 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

Or. en

Ändringsförslag 259
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 60 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 2, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

Or. es
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Ändringsförslag 260
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen],

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3, 4 och 7 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen],

Or. it

Ändringsförslag 261
Eleni Theocharous

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas ett eller flera av de tematiska 
mål som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 
i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], och

Or. en

Ändringsförslag 262
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3, 4 och 7 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
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och och

Or. es

Motivering

Man måste beakta möjligheten att finansiera hållbara transporter och undanröjandet av 
flaskhalsar i infrastrukturen i grundläggande nät.

Ändringsförslag 263
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3, 4 och 6 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

Or. en

Ändringsförslag 264
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minst 20 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

ii) minst 40 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen];
investeringar utanför transportsektorn 
ska enligt detta mål utgöra minst 30 % av 
Eruf-medlen på nationell nivå.

Or. en
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Motivering

Att öka procentandelen är nödvändigt för att nå EU:s klimat- och energimål och för att följa 
parlamentets resolution om energieffektivitet, där man efterlyser ökade medel inom detta 
område. Detta blir ännu viktigare eftersom den dyra transportsektorn inte entydigt är 
undantagen från det tematiska målet i led 4. Om man uppnår målen kan detta bidra till att 
skapa över 2 miljoner nya, lokala arbetstillfällen, inom många olika branscher, vilket skulle 
ge regionerna tillräcklig flexibilitet.

Ändringsförslag 265
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minst 20 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

ii) minst 15 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minst 20 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

ii) minst 15 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. es

Motivering

En tematisk koncentration som tar 80 % av medlen i anspråk för tre tematiska mål skulle 
begränsa medlemsstaternas och regionernas möjligheter att anpassa sina program till 
specifika territoriella behov. En minskning av den obligatoriska andelen öronmärkta medel 
och tillägget av två tematiska mål kommer att garantera större flexibilitet. Eruf måste kunna 
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bidra till den regionala utvecklingen i områden i Europa som uppvisar kroniska 
eftersläpningar när det gäller tågförbindelser.

Ändringsförslag 267
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minst 20 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

ii) minst 20 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas ett av de tematiska mål som 
anges i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 268
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minst 20 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

ii) varav minst 20 % av Eruf-medlen på 
nationell nivå tilldelas det tematiska mål 
som anges i led 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. de

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 269
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minst 20 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

ii) minst 20 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå för ovannämnda regioner tilldelas det 
tematiska mål som anges i led 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 270
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minst 20 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

ii) minst 40 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen]; 
investeringar i energieffektivitet och 
förnybar energi ska enligt detta mål 
utgöra minst 15 % av Eruf-medlen på 
nationell nivå.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 271
Bogusław Sonik
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Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) minst 10 % av Eruf-medlen på 
nationell nivå tilldelas det territoriella mål 
som anges i artikel 10 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I övergångsregioner ska
i) minst 60 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges 
i leden 1, 2, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och
ii) minst 20 % av Eruf-medlen på 
nationell nivå tilldelas det tematiska mål 
som anges i led 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. fr

Motivering

Den lägsta stödnivån bör harmoniseras för alla övergångsregioner med den nivå som 
föreslås för de regioner som omfattas av skyddsnätet (60 %). Dessutom bör det tematiska 
målet i led 2 (”att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och 
kommunikationsteknik”) läggas till de mål för vilka man har fastställt en lägsta nivå av stöd 
från Eruf.

Ändringsförslag 273
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I övergångsregioner ska
i) minst 60 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges 
i leden 1, 3, 4 och 6 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och
ii) minst 40 % av Eruf-medlen på 
nationell nivå tilldelas det tematiska mål 
som anges i led 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
enligt vilket investeringar inom ramen för 
detta mål utanför transportsektorn ska 
utgöra minst 30 % av Eruf-medlen på 
nationell nivå.

Or. xm

Motivering

Övergångsregionerna möter olika utmaningar och dras med olika nackdelar. De bör därför 
ges en större flexibilitet än de mest utvecklade regionerna när det gäller tematisk 
koncentration.

Ändringsförslag 274
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I övergångsregioner ska
i) minst 60 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges 
i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och
ii) minst 20 % av Eruf-medlen på 
nationell nivå tilldelas det tematiska mål 
som anges i led 4 i artikel 9 i förordning 



AM\903902SV.doc 107/166 PE491.053v01-00

SV

(EU) nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. fr

Motivering

Regioner som tidigare omfattades av konkurrenskraftsmålet bör, i enlighet med principen om 
lika behandling av övergångsregioner, åtnjuta samma villkor som regioner som tidigare 
omfattades av konvergensmålet, det vill säga en koncentration på 60 % av Eruf-stödet i stället 
för på 80 %.

Ändringsförslag 275
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I mindre utvecklade regioner ska utgår
i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges 
i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och
ii) minst 6 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges 
i led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. de

Ändringsförslag 276
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I mindre utvecklade regioner ska b) I övergångsregioner och i mindre 
utvecklade regioner ska
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Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges 
i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 278
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 40 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

Or. de

Ändringsförslag 279
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 30 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

Or. en

Motivering

En tematisk koncentration som kräver mer än 30 % av de medel som tilldelas tre tematiska 
mål skulle i alltför hög grad begränsa medlemsstaternas och regionernas möjligheter att 
anpassa sina program till specifika territoriella behov.

Ändringsförslag 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 40 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 2, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], y

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 

i) minst 50 % av Eruf-medlen ska för varje 
operativt program avsättas till högst tre av
de tematiska mål som anges i artikel 9 i 
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(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen],

Or. it

Motivering

Den tematiska koncentrationen bör inte påverka möjligheten för enskilda områden att direkt 
hantera de brister och problem som de brottas med.

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i
leden 1, 3 och 4 samt ett valfritt fjärde led
i artikel 9 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen],

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 2, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen],

Or. fr

Motivering

Det tematiska målet i led 2 (”att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på 
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informations- och kommunikationsteknik”) bör läggas till de mål för vilka man har fastställt 
en lägsta nivå av stöd från Eruf.

Ändringsförslag 284
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 60 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3, 4 och 6 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

Or. en

Motivering

Genom att inkludera det tematiska målet i led 6 blir denna tematiska koncentration mer 
flexibel och det blir lättare att investera i de ekosystem som utgör grunden i våra ekonomier, 
vilket i sin tur är lönande eftersom naturkapitalet ökar och gör det möjligt att tillhandahålla 
ekosystemtjänster.

Ändringsförslag 285
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas tre av de tematiska mål som 
anges i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen], och

Or. en
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Ändringsförslag 286
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå för ovannämnda regioner tilldelas de 
tematiska mål som anges i leden 1, 3 och 4 
i artikel 9 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], och

Or. en

Ändringsförslag 287
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3, 4 och 7 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

Or. it

Ändringsförslag 288
Eleni Theocharous

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas ett eller flera av de tematiska 
mål som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 
i förordning (EU) nr […]/2012 
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och [grundförordningen], och

Or. en

Ändringsförslag 289
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3, 4 och 6 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

Or. en

Ändringsförslag 290
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3, 4 och 7 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], y

Or. es

Motivering

Man måste beakta möjligheten att finansiera hållbara transporter och undanröjandet av 
flaskhalsar i infrastrukturen i grundläggande nät.

Ändringsförslag 291
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă
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Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 60 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3, 4 och 6 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

Or. en

Ändringsförslag 292
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) minst 30 % av Eruf-medlen på 
nationell nivå tilldelas de tematiska mål 
som anges i leden 7, 8 och 10 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen],

Or. de

Motivering

Svagare regioner bör använda sina resurser effektivt för tillväxtfrämjande områden som 
utbildning, arbetsmarknad och transportinfrastruktur.

Ändringsförslag 293
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minst 6 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 

ii) minst 20 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
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led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen];
investeringar utanför transportsektorn 
ska enligt detta mål utgöra minst 15 % av 
Eruf-medlen på nationell nivå.

Or. en

Motivering

Redan idag använder dessa regioner 6 % av Eruf-medlen till investeringar för att minska 
koldioxidutsläppen. Att öka procentandelen är därför nödvändigt för att nå EU:s klimat- och 
energimål och för att följa parlamentets resolution om energieffektivitet, där man efterlyser 
ökade medel inom detta område. Detta är dessutom nödvändigt eftersom den dyra 
transportsektorn inte entydigt är undantagen från det tematiska målet i led 4. Om man uppnår 
målen kan detta bidra till att skapa över 2 miljoner nya, lokala arbetstillfällen, inom många 
olika branscher, vilket skulle ge regionerna tillräcklig flexibilitet.

Ändringsförslag 294
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minst 6 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

ii) minst 12,5 % av Eruf-medlen på 
nationell nivå tilldelas det tematiska mål 
som anges i led 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. de

Ändringsförslag 295
Eleni Theocharous

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minst 6 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 

ii) minst 10 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
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nr […]/2012 [grundförordningen]. nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 296
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minst 6 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

ii) minst 20 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen]; 
investeringar i energieffektivitet och 
förnybar energi ska enligt detta mål 
utgöra minst 10 % av Eruf-medlen på 
nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 297
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minst 6 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

ii) minst 6 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas ett av de tematiska mål som 
anges i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 298
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu
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Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minst 6 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

ii) minst 6 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå för ovannämnda regioner tilldelas det 
tematiska mål som anges i led 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 299
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minst 6 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

ii) minst 10 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 300
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) minst 10 % av Eruf-medlen på 
nationell nivå tilldelas det tematiska mål 
som anges i artikel 10 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen]; 
investeringar utanför transportsektorn 
ska enligt detta mål utgöra minst 20 % av 
Eruf-medlen på nationell nivå.
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Or. en

Ändringsförslag 301
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) De tematiska mål som anges i 
artikel 9 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] och motsvarande 
investeringsprioriteringar, angivna i 
artikel 5 i denna förordning, avseende de 
särskilda tilläggsanslagen för de yttersta 
randområdena och glesbefolkade 
områden, ska inte gälla i syfte att göra det 
möjligt för dessa områden att mer 
ändamålsenligt tackla sina permanenta 
merkostnader och för att det mål som 
ligger till grund för inrättandet av dessa 
anslag ska uppfyllas.

Or. pt

Ändringsförslag 302
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå 
tilldelas vart och ett av de tematiska mål 
som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i de regioner vars 
BNP per capita under perioden 2007–
2013 var lägre än 75 % av medelvärdet av 
BNP i EU-25 under referensperioden, 
men som är stödberättigade inom 
kategorierna övergångsregioner eller mer 

utgår
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utvecklade regioner enligt artikel 82.2 b 
och c i förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

Or. fr

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 4.1 aa (ny).

Ändringsförslag 303
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå 
tilldelas vart och ett av de tematiska mål 
som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i de regioner vars 
BNP per capita under perioden 2007–
2013 var lägre än 75 % av medelvärdet av 
BNP i EU-25 under referensperioden, 
men som är stödberättigade inom 
kategorierna övergångsregioner eller mer 
utvecklade regioner enligt artikel 82.2 b 
och c i förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 304
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå 

utgår
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tilldelas vart och ett av de tematiska mål 
som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i de regioner vars 
BNP per capita under perioden 2007–
2013 var lägre än 75 % av medelvärdet av 
BNP i EU-25 under referensperioden, 
men som är stödberättigade inom 
kategorierna övergångsregioner eller mer 
utvecklade regioner enligt artikel 82.2 b 
och c i förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

Or. de

Ändringsförslag 305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå 
tilldelas vart och ett av de tematiska mål 
som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i de regioner vars 
BNP per capita under perioden 2007–
2013 var lägre än 75 % av medelvärdet av 
BNP i EU-25 under referensperioden, 
men som är stödberättigade inom 
kategorierna övergångsregioner eller mer 
utvecklade regioner enligt artikel 82.2 b 
och c i förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

utgår

Or. es

Ändringsförslag 306
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul
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Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå 
tilldelas vart och ett av de tematiska mål 
som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i de regioner vars 
BNP per capita under perioden 2007–2013 
var lägre än 75 % av medelvärdet av BNP 
i EU-25 under referensperioden, men som 
är stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

Genom undantag från led a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå 
tilldelas vart och ett av de tematiska mål 
som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i de regioner som 
under perioden 2007–2013 får stöd enligt 
konvergensmålet dvs. även 
utfasningsregioner i enlighet med 
artikel 8.1 i förordning nr 1083/2006, men 
som under 2014–2020 är stödberättigade 
inom kategorin mer utvecklade regioner 
enligt artikel 82.2 b och c i förordning 
(EU) nr [ ]/2012 [grundförordningen].

Or. de

Motivering

Man måste förtydliga att alla regioner, inklusive utfasningsregioner, som för närvarande får 
stöd inom konvergensmålet omfattas av det säkerhetsnät som innebär att de får två 
tredjedelar av de medel de hittills har fått, oberoende av det nuvarande stödets storlek.

Ändringsförslag 307
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå 
tilldelas vart och ett av de tematiska mål 
som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i de regioner vars 
BNP per capita under perioden 2007–2013
var lägre än 75 % av medelvärdet av BNP 
i EU-25 under referensperioden, men som 
är stödberättigade inom kategorierna 

Genom undantag från led a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå 
tilldelas vart och ett av de tematiska mål 
som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i de regioner som
under 2007–2013 får stöd enligt 
konvergensmålet, men som under 2014–
2020 är stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 



PE491.053v01-00 122/166 AM\903902SV.doc

SV

övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

Or. de

Motivering

För att undvika överdrivet hårda effekter och statistiska snedvridningar bör man införa en 
övergångsbestämmelse.

Ändringsförslag 308
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå 
tilldelas vart och ett av de tematiska mål 
som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i de regioner vars 
BNP per capita under perioden 2007–2013 
var lägre än 75 % av medelvärdet av BNP i 
EU-25 under referensperioden, men som är 
stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

Genom undantag från leden a i och ii ska 
minst 60 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas vart och ett av de tematiska 
mål som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 
i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], varav minst 
10 procentenheter ska avsättas för 
punkt 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr [...]/2012 [grundförordningen], i de 
regioner vars BNP per capita under 
perioden 2007–2013 var lägre än 75 % av 
medelvärdet av BNP i EU-25 under 
referensperioden, men som är 
stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen] under 
perioden 2014–2020, samt i 
huvudstadsregionerna i de medlemsstater 
som är behöriga enligt artikel 82.3 i 
förordning (EU) [ ]/2012 
[grundförordningen] under 
perioden 2014–2020. De Eruf-medel som 
tilldelas i enlighet med artikel 4.1 kan 
minskas med ett belopp som motsvarar de 
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resurser som tilldelas från 
Sammanhållningsfonden för det 
tematiska mål som anges i artikel 9.4 i 
förordning (EU) nr [...]/2012 
[grundförordningen]; detta belopp ska stå 
i proportion till befolkningsmängden i de 
olika regionkategorierna.

Or. en

Ändringsförslag 309
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från leden a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå 
tilldelas vart och ett av de tematiska mål 
som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i de regioner vars 
BNP per capita under perioden 2007–2013 
var lägre än 75 % av medelvärdet av BNP i 
EU-25 under referensperioden, men som är 
stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

Genom undantag från leden a i och ii ska 
minst 60 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas vart och ett av de tematiska 
mål som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 
i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], varav minst 
10 procentenheter ska avsättas för 
punkt 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr [...]/2012 [grundförordningen], i de 
regioner vars BNP per capita under 
perioden 2007–2013 var lägre än 75 % av 
medelvärdet av BNP i EU-25 under 
referensperioden, men som är 
stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen] under 
perioden 2014–2020, samt i 
huvudstadsregionerna i de medlemsstater 
som är behöriga enligt artikel 82.3 i 
förordning (EU) [ ]/2012 
[grundförordningen] under 
perioden 2014–2020. De Eruf-medel som 
tilldelas i enlighet med artikel 4.1 kan 
minskas med ett belopp som motsvarar de 
resurser som tilldelas från 
Sammanhållningsfonden för det 
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tematiska mål som anges i artikel 9.4 i 
förordning (EU) nr [...]/2012 
[grundförordningen]; detta belopp ska stå 
i proportion till befolkningsmängden i de 
olika regionkategorierna.

Or. en

Ändringsförslag 310
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå 
tilldelas vart och ett av de tematiska mål 
som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i de regioner vars 
BNP per capita under perioden 2007–2013 
var lägre än 75 % av medelvärdet av BNP i 
EU-25 under referensperioden, men som är 
stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

Genom undantag från led a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå 
tilldelas vart och ett av de tematiska mål 
som anges i leden 1, 3 och 4 samt ett 
valfritt fjärde led i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], i 
de regioner vars BNP per capita under 
perioden 2007–2013 var lägre än 75 % av 
medelvärdet av BNP i EU-25 under 
referensperioden, men som under 2014–
2020 är stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

Or. de

Ändringsförslag 311
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå 

Genom undantag från led a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå 
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tilldelas vart och ett av de tematiska mål 
som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i de regioner vars 
BNP per capita under perioden 2007–2013 
var lägre än 75 % av medelvärdet av BNP i 
EU-25 under referensperioden, men som är 
stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

tilldelas upp till tre tematiska mål från den 
förteckning som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i de regioner vars 
BNP per capita under perioden 2007–2013 
var lägre än 75 % av medelvärdet av BNP i 
EU-25 under referensperioden, men som är 
stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 312
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå 
tilldelas vart och ett av de tematiska mål 
som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i de regioner vars 
BNP per capita under perioden 2007–2013 
var lägre än 75 % av medelvärdet av BNP i 
EU-25 under referensperioden, men som är 
stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

Genom undantag från led a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå för 
dessa regioner tilldelas vart och ett av de 
tematiska mål som anges i leden 1, 3 och 4 
i artikel 9 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i de regioner vars 
BNP per capita under perioden 2007–2013 
var lägre än 75 % av medelvärdet av BNP i 
EU-25 under referensperioden, men som är 
stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 313
Jan Březina
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Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå 
tilldelas vart och ett av de tematiska mål 
som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i de regioner vars 
BNP per capita under perioden 2007–2013 
var lägre än 75 % av medelvärdet av BNP i 
EU-25 under referensperioden, men som är 
stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

Genom undantag från leden a i och ii ska 
minst 60 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas vart och ett av de tematiska 
mål som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 
i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], varav minst 
10 procentenheter ska avsättas för 
punkt 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr [...]/2012 [grundförordningen], i de
regioner vars BNP per capita under 
perioden 2007–2013 var lägre än 75 % av 
medelvärdet av BNP i EU-25 under 
referensperioden, men som är 
stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen] under 
perioden 2014–2020, samt i 
huvudstadsregionerna i de medlemsstater 
som är behöriga enligt artikel 82.3 i 
förordning (EU) [ ]/2012 
[grundförordningen] under 
perioden 2014–2020. De Eruf-medel som 
tilldelas i enlighet med artikel 4.1 kan 
minskas med ett belopp som motsvarar de 
resurser som tilldelas från 
Sammanhållningsfonden för det 
tematiska mål som anges i artikel 9.4 i 
förordning (EU) nr [...]/2012 
[grundförordningen]; detta belopp ska stå 
i proportion till befolkningsmängden i de 
olika regionkategorierna.

Or. en

Motivering

Syftet är att inkludera huvudstadsregioner som är behöriga till Eruf-insatser i 
tillämpningsområdet för denna artikel.
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Ändringsförslag 314
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led a i ska minst 
60 % av Eruf-medlen på nationell nivå 
tilldelas vart och ett av de tematiska mål 
som anges i leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i de regioner vars 
BNP per capita under perioden 2007–2013 
var lägre än 75 % av medelvärdet av BNP i 
EU-25 under referensperioden, men som är 
stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

Led b i denna artikel ska även tillämpas 
på de regioner vars BNP per capita under 
perioden 2007–2013 var lägre än 75 % av 
medelvärdet av BNP i EU-25 under 
referensperioden, men som under 
perioden 2014–2020 är stödberättigade 
inom kategorierna övergångsregioner eller 
mer utvecklade regioner enligt leden b och 
c i artikel 82.2 i förordning (EU) 
nr [ ]/2012 [grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 315
Riikka Manner, Jens Nilsson

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 4 ska den 
särskilda avsättningen till yttersta 
randområden och glesbefolkade regioner 
ge tillräcklig flexibilitet i användandet av 
resurser för att kunna garantera tillträdet 
till dessa regioner.

Or. en

Ändringsförslag 316
Mojca Kleva
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Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från stycke 1 kan de 
Eruf-medel som tilldelas i enlighet med 
artikel 4.1 minskas med ett belopp som 
motsvarar de resurser som tilldelas från 
Sammanhållningsfonden för det 
tematiska mål som anges i artikel 9.4 i 
förordning (EU) nr [...]/2012 
[grundförordningen]; detta belopp ska stå 
i proportion till befolkningsmängden i de 
olika regionkategorierna.

Or. en

Ändringsförslag 317
Eleni Theocharous

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led a i kommer 
leden b i och ii att gälla för medlemsstater 
som utgör öar som får stöd från 
Sammanhållningsfonden och andra öar, 
förutom de öar där medlemsstatens 
huvudstad är belägen eller som har en 
fast förbindelse till fastlandet.

Or. en

Motivering

Genom detta förslag kommer de medlemsstater och regioner som har särskilda regionala 
särdrag kunna bedriva en politik som är lämplig för att effektivt ta itu med deras handikapp 
och undersöka deras potential, utan att urvattna det övergripande målet med en ökad 
tematisk koncentration.
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Ändringsförslag 318
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]:

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar inom alla de 
11 tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], och som i 
förteckningen nedan listas som 
nummer 1–11 i enlighet med regionala 
behov och den potential som beskrivs i 
partnerskapsavtalen:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]:

Eruf ska fokusera sitt stöd på följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]:

Or. en

Ändringsförslag 320
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]:

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i enlighet med 
regionala behov och den potential som 
beskrivs i partnerskapsavtalen:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]:

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i enlighet med 
regionala behov och den potential som 
beskrivs i partnerskapsavtalen:

Or. en

Ändringsförslag 322
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]:

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i enlighet med 
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regionala behov och den potential som 
beskrivs i partnerskapsavtalen:

Or. en

Ändringsförslag 323
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]:

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i överensstämmelse 
med regionernas behov och möjligheter, 
såsom beskrivna i partnerskapsavtalen:

Or. it

Ändringsförslag 324
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]:

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar, utifrån 
respektive regions behov, inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]:

Or. de

Motivering

Eftersom regionerna till viss del har mycket olika behov bör dessa beaktas.
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Ändringsförslag 325
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]:

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i enlighet med 
regionala behov och den potential som 
beskrivs i partnerskapsavtalen:

Or. en

Ändringsförslag 326
Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]:

Eruf ska fokusera sitt stöd på följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]:

Or. en

Motivering

En sådan ändring skulle förtydliga vilka verksamheter och utgifter som kan stödjas av 
fonderna.

Ändringsförslag 327
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling 
och innovation genom att

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling 
och miljövänlig innovation genom att

Or. en

Ändringsförslag 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Att stärka forskning, teknisk utveckling 
och innovation genom att

(1) Att stärka forskning, teknisk utveckling 
och hållbar innovation genom att

Or. xm

Motivering

Innovationer får inte äventyra den sjätte tematiska prioriteringen, men bör främja en hållbar 
utveckling.

Ändringsförslag 329
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling 
och innovation genom att

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling 
och miljövänlig innovation genom att

Or. en

Ändringsförslag 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 331
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) förbättra forsknings- och 
innovationsinfrastrukturen och kapaciteten 
att utveckla spetskompetens inom 
forskning och innovation samt främja 
kompetenscentrum, särskilt sådana som är 
av EU-intresse och när det finns möjlighet 
att uppnå synergieffekter med andra 
europeiska program, såsom med tävlingen 
om grundandet av 
spetsforskningsanläggningar inom ramen 
för Horisont 2020,

Or. de

Motivering

Se även skäl 5a (nytt). Många regionala tävlingar har visat att detta är ett mycket lämpligt 
instrument för att nå topprestationer. Men även i de regioner som inte vinner leder tävlingen 
till förbättrade innovationsmöjligheter och därmed till en mycket positiv utveckling.

Ändringsförslag 332
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) förbättra forsknings- och 
innovationsinfrastrukturen och kapaciteten 
att utveckla spetskompetens inom 
forskning och innovation samt främja 
kompetenscentrum,

Or. en

Ändringsförslag 333
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) förbättra forsknings- och 
innovationsinfrastrukturen och kapaciteten 
att utveckla spetskompetens inom 
forskning och innovation,

Or. en

Ändringsförslag 334
Monika Smolková, Vladimír Maňka

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förbättra forsknings- och 
innovationsinfrastrukturen och kapaciteten 
att utveckla spetskompetens inom 
forskning och innovation samt främja 

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

kompetenscentrum, särskilt sådana som är 
av EU-intresse, liksom innovation inom 
tjänstesektorn,

Or. sk

Ändringsförslag 335
Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att understryka betydelsen av innovation inom tjänstesektorn,
varför jag föreslår att det ska ingå i investeringsprioriteringen under punkt 1 a.

Ändringsförslag 336
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) främja kompetenscentrum, i 
synnerhet de som är av EU-intresse.

Or. en
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Ändringsförslag 337
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) främja företagsinvesteringar inom 
forskning och innovation och utveckla 
kopplingar och synergieffekter mellan 
företag, F&U-centrum och högre 
utbildning, i synnerhet inom produkt- och 
tjänsteutveckling, tekniköverföring, 
miljöeffektiv innovation, social innovation, 
kulturella och kreativa industrier och 
offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och 
öppen innovation genom smart 
specialisering,

Or. en

Ändringsförslag 338
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 339
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) främja forsknings- och 
innovationsinvesteringar i privata och 
offentliga företag, produkt- och 
tjänsteutveckling, tekniköverföring, social 
innovation, kulturella och kreativa 
industrier, offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och 
öppen innovation genom smart 
specialisering,

Or. de

Motivering

Till viss del bedrivs innovation på kommunal nivå av kommunägda snarare än privata 
företag. En innovation bör dock alltid kunna få stöd, oberoende av den potentiella 
stödmottagarens företagsform.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 341
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 342
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) främja forsknings- och 
innovationsinvesteringar i privata och 
offentliga företag, produkt- och 
tjänsteutveckling, tekniköverföring, social 
innovation, offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och 
öppen innovation genom smart 
specialisering,

Or. de

Ändringsförslag 343
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) främja forsknings- och 
innovationsinvesteringar i privata och 
offentliga företag, produkt- och 
tjänsteutveckling, tekniköverföring, social 
innovation, offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och 
öppen innovation genom smart 
specialisering,

Or. de

Motivering

Förtydligande av förordningstexten eftersom man bör se till att innovationsstödet omfattar 
såväl privata som offentliga företag.

Ändringsförslag 344
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) främja företagsinvesteringar inom 
forskning och innovation och utveckla 
kopplingar och synergieffekter mellan 
företag, F&U-centrum och högre 
utbildning, i synnerhet inom produkt- och 
tjänsteutveckling, tekniköverföring, social 
innovation och offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och 
öppen innovation genom smart 
specialisering,

Or. en

Ändringsförslag 346
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 347
Viktor Uspaskich

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 348
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Investeringar i forskningsprojekt på energieffektivitetsområdet ger ett mervärde för hela 
befolkningen i EU och bidrar till att uppnå målen i Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 349
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 350
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) främja företagsinvesteringar inom 
forskning och innovation, utveckling och 
framställning av produkter, tjänster och 
processer, organisatorisk innovation och 
marknadsinnovation, tekniköverföring, 
social innovation och offentliga 
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, 
kluster och öppen innovation genom smart 
specialisering,

Or. pt

Motivering

Produktframställning bör kunna få stöd så att företagen kan investera i industridesign och 
nya produkter som senare kommer att testas i stor skala. Processförnyelse (inom tillverkning 
eller produktion), organisationsmetoder (personalförvaltning, inlärningsplattformar) och 
marknadsmetoder (minskning av avståndet till slutkonsumenten) utgör ett stort incitament för
företagen att modernisera sig och bli mer konkurrenskraftiga.

Ändringsförslag 351
Lambert van Nistelrooij
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 352
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) främja forsknings- och 
innovationsinvesteringar i privata och 
offentliga företag, produkt- och 
tjänsteutveckling, tekniköverföring, social 
innovation, offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och 
öppen innovation genom smart 
specialisering,

Or. de

Ändringsförslag 353
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) främja forsknings- och 
innovationsinvesteringar i privata och 
offentliga företag, produkt- och 
tjänsteutveckling, tekniköverföring, social 
innovation, offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och 
öppen innovation genom smart 
specialisering,

Or. de

Ändringsförslag 354
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) främja lämpliga förbindelser och 
synergier med EU-programmet 



PE491.053v01-00 146/166 AM\903902SV.doc

SV

Horisont 2020,

Or. it

Motivering

Stödet till vetenskaplig forskning ska på lämpligt sätt kopplas till sammanhållningspolitiken, 
så att det blir lättare att nå målen för denna politik.

Ändringsförslag 356
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 357
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) stödja teknisk och tillämpad forskning, 
samt användningen av den, även i den 
offentliga sektorn, pilotverksamhet, tidiga 
produktvalideringsåtgärder och kapacitet 
för avancerad produktion och 
förstagångsproduktion inom viktig 
möjliggörande teknik och spridning av 
teknik för allmänna ändamål.
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Or. de

Motivering

Förtydligande av förordningstexten så att stöd även kan ges till innovativa forskningsinitiativ 
i den offentliga sektorn, till exempel på kommunal nivå.

Ändringsförslag 358
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Motivering

Många företag har egna laboratorier för utveckling av nya produkter och de kan på detta sätt 
låta sina kunder få ta del av nya förpackningar för slutkonsumenten. Sådan 
laboratorieverksamhet bör kunna få stöd eftersom den gör det möjligt för företagen att 
förbättra sin innovationskraft och utveckla nya produkter med ett högt mervärde. All 
forskning bör skyddas av patent (industriell äganderätt).

Ändringsförslag 359
Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) stödja teknisk och tillämpad forskning, 
pilotverksamhet, tidiga 
produktvalideringsåtgärder och kapacitet 

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

förstagångsproduktion i synnerhet inom
viktig möjliggörande teknik och spridning 
av teknik för allmänna ändamål.

Or. en

Motivering

För att undvika en alltför specifik ordalydelse rörande investeringsprioriteringar 
rekommenderar jag att man ändrar formuleringen av investeringsprioritering 1 c på ovan 
angivna sätt.

Ändringsförslag 360
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 1 – led c – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) utveckla lämpliga kopplingar till och 
synergier med Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 361
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) mobilisera de små och medelstora 
företagens innovationskapacitet inom alla 
områden, upptäcka och stödja innovation 
i små- och mikroföretag samt ”slumrande 
innovatörer”, särskilt genom rådgivning 
(mentorskap) för små- och mikroföretag, 
stödja mellanliggande organisationer och 
deras genomförande av åtgärder för att 
främja innovationskulturen och 
samarbetet med forskningscentrum samt 
stödja införandet av innovationer och 
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möjligheterna att utnyttja dem 
kommersiellt.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) utveckla förbindelser och 
synergieffekter mellan företag, 
forskningscentrum och högre utbildning,

Or. fr

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) utveckla lämpliga kopplingar till och 
synergier med Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 364
Fiorello Provera

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) utveckla lämpliga kopplingar till och 
synergier med Horisont 2020.
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Or. en

Ändringsförslag 365
Bogusław Sonik

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) utveckla lämpliga kopplingar till och 
synergier med Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 366
Nuno Teixeira

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) stödja utveckling och omstrukturering 
av forsknings- och teknikparker, 
inbegripet främjande av strategiska 
synergier mellan forsknings- och 
teknikorgan och företag, inrättande av 
företagskuvöser för teknikföretag och 
stärkande av regionala investeringar i 
konkurrens- och teknikcenter.

Or. pt

Motivering

Forsknings- och teknikparker bör betraktas som prioriterade mål eftersom de främjar 
strategiska synergier mellan olika institut inom samma verksamhetssektor. Regionerna måste 
investera i nya områden och locka till sig specialiserade företag som inrättar nätverk för 
samarbete med universitet eller forskningscenter. Den territoriella utvecklingen kan gynnas 
av investeringar i infrastruktur som skapar förutsättningar för företagsetablering.
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Ändringsförslag 367
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Att bevara och främja
Europeiska unionens kulturella och 
kreativa tillgångar genom att
a) främja gemensamma kulturpolitiska 
strategier för att stödja och stärka det 
europeiska materiella och immateriella 
kulturarvet på ett sätt som ger positiva 
ekonomiska och kognitiva effekter,
b) stödja experimentering, innovation och 
entreprenörskap i den kulturella och 
kreativa sektorn,
c) främja hållbar turism, 
bl.a. vattenturism, genom utvecklingen av 
effektiva, innovativa och kvalitativa nät 
och tjänster i regionerna.

Or. it

Motivering

Kommissionens förslag bör göra det möjligt att stärka Europeiska unionens kultur i vid 
bemärkelse och säkerställa att regionernas utveckling även sker genom att man skyddar och 
främjar kulturarvet och stöder hållbar turism, experimenterande och kreativitet.

Ändringsförslag 368
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)
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Or. en

Ändringsförslag 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Att öka den allmänna tillgången till, 
användningen av och kvaliteten på 
informations- och kommunikationsteknik 
genom att

Or. en

Ändringsförslag 370
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) öka utbyggnaden av bredband och 
höghastighetsnät,

a) Att öka utbyggnaden av bredband och 
höghastighetsnät och stödja antagandet av 
framtida och ny teknik och nätverk för 
den digitala ekonomin,

Or. en

Ändringsförslag 371
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) öka utbyggnaden av bredband och 
höghastighetsnät,

a) Att öka utbyggnaden av bredband och 
höghastighetsnät och stödja antagandet av 
framtida och ny teknik och nätverk för 
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den digitala ekonomin,

Or. en

Ändringsförslag 372
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utveckla IKT-produkter och
IKT-tjänster, e-handel och främja 
efterfrågan på IKT,

b) utveckla IKT-produkter, digitala 
tjänster, IKT-tjänster och e-handel samt
främja efterfrågan på IKT,

Or. fr

Ändringsförslag 373
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Att stärka IKT-tillämpningar för 
e-förvaltning, e-lärande, e-integration, 
e-kultur och e-hälsa

Or. en

Ändringsförslag 374
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 375
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 376
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 377
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 378
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 379
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Motivering

Utöver tekniska investeringar i inlärning, hälsovård och e-integration, bör även investeringar 
i utbildning kunna få stöd, såsom plattformar för e-lärande och b-lärande som ska stå till 
förfogande för distansundervisning.

Ändringsförslag 380
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) stärka IKT-tillämpningar för 
förvaltning och kontroll av energisystem,

Or. en

Ändringsförslag 381
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) stärka IKT-tillämpningar för 
förvaltning och kontroll av energisystem,

Or. en

Ändringsförslag 382
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) stärka IKT-tillämpningar för 
förvaltning och kontroll av energisystem,

Or. en

Ändringsförslag 383
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) främja tillgängligheten till 
IKT-produkter och IKT-tjänster för 
missgynnade befolkningsgrupper,

Or. en

Ändringsförslag 384
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) stärka IKT-tillämpningar för 
förvaltning och kontroll av energisystem,

Or. en

Ändringsförslag 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) främja tillgängligheten till 
IKT-produkter och IKT-tjänster för 
missgynnade befolkningsgrupper,

Or. en

Ändringsförslag 386
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led cb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) främja tillgängligheten till 
IKT-produkter och IKT-tjänster för 
regioner med beständiga naturbetingande 
nackdelar enligt vad som avses i artikel 10 
i förordning (EG) nr [...]/2012 
[grundförordningen],

Or. en

Ändringsförslag 387
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) främja tillgängligheten till
IKT-produkter och IKT-tjänster för 
regioner med beständiga naturbetingande 
nackdelar enligt vad som avses i artikel 10 
i förordning (EG) nr [...]/2012 
[grundförordningen],

Or. en

Ändringsförslag 388
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att öka små och medelstora företags 
konkurrenskraft genom att

3. Att öka företagens, och då framför allt 
de små och medelstora företagens, 
konkurrenskraft och hållbarhet genom att

Or. en
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Ändringsförslag 389
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att öka små och medelstora företags 
konkurrenskraft genom att

3. Att öka små och medelstora företags 
konkurrenskraft och hållbarhet genom att

Or. en

Ändringsförslag 390
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft genom att

3. Att öka företagens, och då framför allt 
de små och medelstora företagens 
konkurrenskraft genom att

Or. de

Motivering

Förutom små och medelstora företag, som definitivt bör komma i första hand, bör även 
investeringar i andra företag vara möjliga. Indikatorerna i bilagan måste anpassas efter 
detta.

Ändringsförslag 391
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att öka små och medelstora företags 
konkurrenskraft genom att

3. Att öka företags, främst små och 
medelstora företags, konkurrenskraft 
genom att
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Or. fr

Ändringsförslag 392
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft genom att

3. Att öka företagens, och då framför allt 
de små och medelstora företagens, 
konkurrenskraft genom att

Or. en

Ändringsförslag 393
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att öka små och medelstora företags 
konkurrenskraft genom att

3. Att öka företagens konkurrenskraft, 
särskilt små och medelstora företag liksom 
sociala företag och de som är verksamma 
inom den sociala ekonomin genom att

Or. es

Ändringsförslag 394
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft genom att

3. Att öka företagens, och då framför allt 
de små och medelstora företagens 
konkurrenskraft genom att
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Or. de

Ändringsförslag 395
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att öka små och medelstora företags 
konkurrenskraft genom att

3. Att öka små och medelstora företags 
konkurrenskraft och hållbarhet genom att

Or. en

Ändringsförslag 396
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft genom att

3. Att öka företagens, och då framför allt 
de små och medelstora företagens 
konkurrenskraft genom att

Or. en

Motivering

Enligt den europeiska industripolitiken ska EU stödja europeiska företag i allmänhet.

Ändringsförslag 397
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) främja entreprenörskap, särskilt genom 
att underlätta det ekonomiska utnyttjandet 

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

av nya idéer och främja skapandet av nya 
företag och överlåtande av företag samt 
stöd till åtgärder som syftar till att hjälpa 
och stabilisera små och medelstora 
företag och stöd till investeringar i 
enskilda företag,

Or. de

Ändringsförslag 398
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) främja entreprenörskap, särskilt genom 
att underlätta det ekonomiska utnyttjandet 
av nya idéer och främja skapandet av nya 
företag samt återhämtningen för 
befintliga företag, genom bland annat 
företagskuvöser – inklusive i de områden 
som står inför stora miljömässiga, 
klimatmässiga eller demografiska 
utmaningar, där man utvecklar synergier 
med Europeiska socialfonden,

Or. en

Ändringsförslag 399
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) främja entreprenörskap, särskilt genom 
att underlätta det ekonomiska utnyttjandet 
av nya idéer och främja skapandet av nya 
företag, i synnerhet i områden med stora 
samhälleliga utmaningar såsom utarmade 
stadsdelar, och genom att utveckla 
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synergieffekter med ESF samt främja 
ekoturismprojekt och hållbar turism,

Or. xm

Motivering

De utarmade stadsdelarna utgör en källa av framåtsträvande krafter som ofta saknar 
tillräckliga medel och kunskaper för att utveckla företagsamheten, eftersom dessa områden 
ofta anses oattraktiva för investerare.

Ändringsförslag 400
Manfred Weber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 401
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) främja entreprenörskap, särskilt med 
hänsyn till de särskilda förhållandena för 
kvinnor som grundar företag, genom att 
underlätta det ekonomiska utnyttjandet av 
nya idéer och främja skapandet av nya 
företag,

Or. en
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Ändringsförslag 402
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) främja entreprenörskap, särskilt genom 
att underlätta det ekonomiska utnyttjandet 
av nya idéer och främja skapandet av nya 
företag, i synnerhet i de områden som 
ställs inför stora miljömässiga, 
klimatmässiga eller demografiska 
utmaningar, till exempel bergsområden, 
genom att utveckla synergier med 
Europeiska socialfonden,

Or. en

Ändringsförslag 403
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 404
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 405
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) främja entreprenörskap, särskilt genom 
att underlätta det ekonomiska utnyttjandet 
av nya idéer och främja skapandet av nya 
företag och överlåtande av företag, i 
synnerhet i regioner som ställs inför stora 
miljömässiga, klimatmässiga eller 
demografiska utmaningar, till exempel 
bergsregioner,

Or. de

Motivering

Bergsregioner ställs inför särskilda naturbetingade utmaningar. De har stora problem med 
till exempel utvandring och drabbas av ekonomiska nackdelar. Ett integrerat synsätt rörande 
stöd från strukturfonderna är därför extra viktigt för dem.

Ändringsförslag 406
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) främja entreprenörskap, särskilt genom 
att underlätta det ekonomiska utnyttjandet 

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

av nya idéer och främja skapandet av nya
företag,

i synnerhet i de områden som ställs inför 
stora miljömässiga, klimatmässiga eller 
demografiska utmaningar, till exempel 
bergsområden, genom att utveckla 
synergier med Europeiska socialfonden,

Or. en


