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Ändringsförslag 407
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) utveckla och tillämpa nya 
företagsmodeller för små och medelstora 
företag inklusive rådgivning, särskilt för 
internationalisering

Or. de

Ändringsförslag 408
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) utveckla och tillämpa nya 
företagsmodeller för små och medelstora 
företag särskilt stöd för att stärka 
konkurrenskraften för företag som är 
verksamma på närliggande marknader 
och åtgärder som syftar till små och 
medelstora företags deltagande i 
intraeuropeiska och internationella 
marknader, inklusive utveckling av 
miljöföretag, utveckling av lokala 
marknader samt för internationalisering.

Or. en

Ändringsförslag 409
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) utveckla nya företagsmodeller för små 
och medelstora företag, inklusive för
utveckling av miljöföretag, för tillgång till 
lokala marknader och internationalisering

Or. en

Ändringsförslag 410
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 411
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) utveckla och tillämpa nya 
företagsmodeller för små och medelstora 
företag, som särskilt omfattar utveckling 
av miljöföretag, utveckling av lokala 
marknader samt internationalisering.

Or. en
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Ändringsförslag 412
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) utveckla nya företagsmodeller och
färdigheter i små och medelstora företag, 
särskilt för internationalisering

Or. en

Ändringsförslag 413
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) utveckla och tillämpa nya 
företagsmodeller för små och medelstora 
företag, som omfattar utveckling av 
miljöföretag, utveckling av lokala 
marknader samt internationalisering.

Or. en

Ändringsförslag 414
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

38. utveckla nya företagsmodeller för små 
och medelstora företag, särskilt för att öka 
deras produktivitet, flexibilitet och 
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förmåga att bemöta och aktivt delta på 
internationella marknader.

Or. pt

Motivering

Åtgärder för att öka företagens arbetsproduktivitet, flexibilitet och effektivitet bör komplettera 
internationaliseringsåtgärderna i syfte att öka företagens konkurrenskraft så att de kan delta 
effektivt på de internationella marknaderna.

Ändringsförslag 415
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b – led i (ny punkt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) stödja skapandet och utvidgandet av 
avancerade kapaciteter för produkt- och 
tjänsteutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 416
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b – led ii (ny punkt)-{}-

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) stödja små och medelstora företags 
kapacitet att ägna sig åt tillväxt och 
innovationsprocesser.

Or. en
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Ändringsförslag 417
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b a (ny punkt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b a) främja bestämmelser för 
företagsstödjande tjänster, inklusive 
miljöinnovation, resurseffektivitet och 
miljöförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 418
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b a (ny punkt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b a) främja bestämmelser för 
företagsstödjande tjänster, särskilt stöd 
för miljöinnovation, resurseffektivitet och 
miljöförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 419
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b a (ny punkt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) utveckla små och medelstora företag 
inom framväxande områden kopplade till 
europeiska och regionala utmaningar 
såsom kreativa näringar och 
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kulturnäringar, nya former av turism och 
innovativa tjänster som återspeglar 
samhällets krav eller produkter och 
tjänster knutna till en åldrande 
befolkning, hälso- och sjukvård, 
miljöinnovationer, koldioxidsnål ekonomi 
och resurseffektivitet, inklusive 
samordning av offentlig upphandling för 
att skynda på marknadens upptag av 
innovativa lösningar för att ta itu med 
dessa utmaningar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att definiera bättre investeringsprioriteringar (utvalda delar från 
arbetsdokument från kommissionens avdelningar (SWD(2012) 61 final) 

Ändringsförslag 420
Manfred Weber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b a (ny punkt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b a) stödja skapandet och utvidgandet av 
avancerade kapaciteter för produkt- och 
tjänsteutveckling.
(Var god och ändra numreringen av detta 
ändringsförslag. Det bör vara artikel 5 –
punkt 1 – led 3 – led c.)

Or. en

Ändringsförslag 421
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 3 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) stöda insatser för information, 
upptäckt och vägledning med avseende att 
stöda utvecklingen av innovativa små och 
medelstora företag.

Or. fr

Motivering

Det bör uppmuntras till åtgärder för att bättre organisera upptäckten och vägledningen av 
innovativa små och medelstora företag inom kontinuiteten för EU2020-strategin.

Ändringsförslag 422
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b a (ny punkt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b a) stödja skapandet och utvidgandet av 
avancerade kapaciteter för produkt- och 
tjänsteutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 423
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b a (ny punkt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b a) främja bestämmelser för 
företagsstödjande tjänster, särskilt stöd 
för miljöinnovation, resurseffektivitet och 
miljöförvaltning.

Or. en



PE491.055v01-00 10/170 AM\903904SV.doc

SV

Ändringsförslag 424
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) utveckla och främja hållbar turism

Or. de

Motivering

Turismen bidrar avsevärt till sysselsättning, ekonomisk tillväxt och lyckade samarbeten 
mellan regioner och länder. Det är viktigt att främja hållbar turism för att uppnå målen i 
Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 425
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b a (ny punkt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b a) främja bestämmelser för 
företagsstödjande tjänster, särskilt stöd 
för miljöinnovation, resurseffektivitet och 
miljöförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 426
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b a (ny punkt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b a) c) stödja små och medelstora 
företags kapacitet att ägna sig åt tillväxt 
och innovationsprocesser.

Or. en

Ändringsförslag 427
Manfred Weber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b b (ny punkt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b b) stödja små och medelstora företags 
kapacitet att ägna sig åt tillväxt och 
innovationsprocesser.
(Var god och ändra numreringen av detta 
ändringsförslag. Det bör vara artikel 5 –
punkt 1 – led 3 – led d.)

Or. en

Ändringsförslag 428
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b b (ny punkt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b b) stödja informationsverksamhet, 
utbildning, mentorskap och 
parallellbehandling av 
branschorganisationer som agerar för 
små och medelstora företag, inklusive 
mikroföretag inom prioriterade områden 
av Europa 2020-strategin och 
småföretagsakten.
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Or. en

Ändringsförslag 429
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b b (ny punkt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b b) stödja små och medelstora företags 
kapacitet att ägna sig åt tillväxt och 
innovationsprocesser.

Or. en

Ändringsförslag 430
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) främja etablering och expansion av 
företag för att skapa produkter och 
tjänster;

Or. de

Ändringsförslag 431
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b) främja små och medelstora företags 
förmåga att investera i 
innovationsprocesser,
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Or. de

Ändringsförslag 432
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer:

(4) Att stödja övergången till en 
klimatvänlig, energibesparande och 
koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 
genom att:

Or. en

Ändringsförslag 433
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer:

Att stödja övergången till en klimatvänlig 
och energibesparande ekonomi i alla 
sektorer, inklusive stadsutveckling, genom 
att

Or. en

Ändringsförslag 434
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – inledning
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 
genom att

(4) Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi 
inom alla sektorer genom att

Or. de

Motivering

Koldioxidsnålhet och resurseffektivitet är två aspekter som kompletterar varandra och därför 
bör de båda nämnas i detta led.

Ändringsförslag 435
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer:

(4) Att stödja övergången till 
klimatvänlighet och energibesparande
inom alla sektorer genom att:

Or. en

Ändringsförslag 436
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4– inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 
genom att

(4) Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi 
inom alla sektorer genom att

Or. de
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Ändringsförslag 437
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) främja produktion och distribution av 
förnybar energi,

a) främja och stöda produktion, transport
och distribution av förnybar energi,

Or. fr

Ändringsförslag 438
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) främja produktion och distribution av 
förnybar energi,

a) främja produktion och distribution av 
förnybar energi och förnybara råvaror,

Or. de

Motivering

Koldioxidsnålhet och resurseffektivitet är två aspekter som kompletterar varandra och därför 
bör de båda nämnas i detta led.

Ändringsförslag 439
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) främja produktion och distribution av 
förnybar energi,

a) främja produktion och distribution av 
förnybar energi, inbegripet för egen 
förbrukning,

Or. es
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Ändringsförslag 440
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) främja energieffektivitet och
användning av förnybar energi i små och 
medelstora företag,

(b) främja energieffektivitet,
mikrogenering, användning av förnybar 
energi genom att medlemsstaterna 
anpassar sig till kraven på hållbar 
utveckling och koldioxidsnål ekonomi, 
inklusive investeringsstöd till information, 
utbildning, och mentorskap samt små och 
medelstora företags innovation inom
området teknik med låga 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 441
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i små och 
medelstora företag,

(b) främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i företag,

Or. de

Ändringsförslag 442
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i små och 
medelstora företag,

(b) främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i företag, 
särskilt i små och medelstora företag,

Or. de

Ändringsförslag 443
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i små och 
medelstora företag,

(b) främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi endast i 
små och medelstora företag och 
mikroföretag,

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag samt mikroföretag har än så länge bara i en mycket begränsad 
omfattning nytta av strukturfonderna. I motsats till stora företag har de ofta inte tillräcklig 
kapacitet och resurser för att investera i energieffektivitet och förnybara energier. I 
åtstramningstider är det inte lämpligt att stora företag har tillgång till EU-fonder för 
effektivitetsåtgärder som är vinstgivande.

Ändringsförslag 444
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i små och 
medelstora företag,

b) främja energieffektivitet och användning 
av förnybar energi, särskilt i små och 
medelstora företag,
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Or. fr

Ändringsförslag 445
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) främja energieffektivitet och
användning av förnybar energi i små och 
medelstora företag,

b) främja energieffektivitet, användning av 
förnybar energi och miljövänlig praxis i 
små och medelstora företag,

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att uppmuntra till miljövänliga tillvägagångssätt i små och medelstora företag 
för att uppnå EU:s miljömål.

Ändringsförslag 446
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) främja energieffektivitet och användning 
av förnybar energi i små och medelstora 
företag,

b) främja energieffektivitet och användning 
av förnybar energi i företag,

Or. en

Ändringsförslag 447
Catherine Bearder

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i små och 
medelstora företag,

(b) främja energieffektivitet och förnybar 
energi i små och medelstora företag som 
definierats i kommissionens
rekommendation 2003/361/EG,

Or. en

Ändringsförslag 448
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i små och 
medelstora företag,

(b) främja energi- och resurseffektivitet
och användning av förnybar energi och 
förnybara resurser i små och medelstora 
företag,

Or. de

Motivering

Koldioxidsnålhet och resurseffektivitet är två aspekter som kompletterar varandra och därför 
bör de båda nämnas i detta led.

Ändringsförslag 449
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i små och 
medelstora företag,

b) främja energieffektivitet och strategier 
för att styra efterfrågan på och 
användningen av förnybar energi i små 
och medelstora företag,

Or. es
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Ändringsförslag 450
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i små och 
medelstora företag,

(b) främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i företag, 
särskilt i små och medelstora företag,

Or. de

Ändringsförslag 451
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i små och 
medelstora företag,

(b) främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi endast i 
små och medelstora företag,

Or. en

Ändringsförslag 452
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

41. främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i små och 
medelstora företag,

41. främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i företag,

Or. pt
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Motivering

Alla företag bör kunna investera i förnybar energi. På grund av sin höga energiförbrukning 
kan stora bolag bidra avsevärt till att göra det lättare för EU att nå målsättningarna i Europa 
2020-strategin genom att tillämpa mer effektiva system. Dessutom har stora bolags 
investeringar en hävstångseffekt på den regionala ekonomin eftersom små och medelstora 
företag kommer att användas som underleverantörer.

Ändringsförslag 453
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur och inom bostadssektorn,

(c) stödja energieffektivitet och förnybar 
energi i offentlig infrastruktur, inklusive 
offentliga byggnader, och inom 
bostadssektorn som helhet för att stödja 
social och territoriell sammanhållning,

Or. en

Ändringsförslag 454
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) stödja energieffektivitet och användning 
av förnybar energi inom offentliga 
infrastrukturer och, i synnerhet inom 
bostadssektorn, för att stödja den sociala 
sammanhållningen och en ansvarsfull 
förbrukning och minska 
energifattigdomen och bristen på 
anständiga och hälsosamma bostäder,

Or. xm
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Motivering

Genom att bevara berättigandet till stöd från Eruf för samfinansierade åtgärder i syfte att 
förbättra bostäders energiprestanda bör boende kunna sänka sina energikostnader.

Ändringsförslag 455
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 456
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur och inom bostadssektorn,

(c) stödja energieffektivitet och förnybar 
energi i offentlig infrastruktur och inom 
bostadssektorn med riktat stöd till fattiga 
hushåll för att säkerställa att 
effektivitetsåtgärder bidrar till att minska 
energifattigdom,

Or. en

Ändringsförslag 457
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur och inom bostadssektorn,

(c) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur och inom den offentliga och 
privata bostadssektorn,

Or. en

Ändringsförslag 458
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur och inom bostadssektorn,

(c) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur, inklusive kollektivtrafik, och 
inom bostadssektorn,

Or. en

Ändringsförslag 459
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Ändringsförslag 460
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur och inom bostadssektorn,

(c) stödja energieffektivitet och förnybar 
energi i offentlig infrastruktur och inom 
bostadssektorn för att stödja social och 
territoriell sammanhållning,

Or. en

Ändringsförslag 461
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 462
László Surján

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur och inom bostadssektorn,

(c) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur och inom bostadssektorn, 
inklusive nybyggda bostäder i motiverade 
fall,
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Or. en

Ändringsförslag 463
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) utveckla smarta svagströmsnät, (d) utveckla och tillämpa smarta 
svagströms- och mediumströmsnät,

Or. en

Ändringsförslag 464
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) utveckla smarta svagströmsnät, (d) utveckla smarta svagströms- och 
mediumströmsnät,

Or. en

Ändringsförslag 465
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led d a (ny punkt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d a) utveckla system för distribuering av 
naturgaser

Or. en
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Ändringsförslag 466
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

(e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden, bland annat genom att 
främja och utveckla en hållbar rörlighet i 
städer och miljövänlig lokaltrafik.

Or. de

Ändringsförslag 467
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

(e) främja koldioxidsnåla strategier för alla 
typer av territorier, särskilt stadsområden, 
inklusive att främja hållbar stadstrafik, 
ren kollektivtrafik och begränsning av 
klimatförändringar genom relevanta 
anpassningsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 468
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) främja koldioxidsnåla strategier för (e) främja klimatvänliga och, 
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stadsområden. energibesparande strategier för 
stadsområden.

Or. en

Ändringsförslag 469
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

e) främja och stöda koldioxidsnåla 
strategier för stadsområden.

Or. fr

Ändringsförslag 470
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

(e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden och andra funktionella 
territoriella områden.

Or. de

Motivering

Eftersom medlemsstaterna redan i dag främjar koldioxidsnåla strategier inte bara för 
stadsområden utan ofta för större territoriella områden som omfattar exempelvis flera städer, 
en stad och dess omgivande landsbygd eller regionala sammanslagningar, bör stödåtgärder 
även ta hänsyn till detta.

Ändringsförslag 471
Fiorello Provera



PE491.055v01-00 28/170 AM\903904SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

(e) främja klimatvänliga och, 
energibesparande strategier för 
bergsområden.

Or. en

Ändringsförslag 472
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

(e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden och hållbar stadstrafik.

Or. en

Ändringsförslag 473
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden, särskilt inom sektorn för 
transporter i städer och deras 
ytterområden.

Or. es

Ändringsförslag 474
Bogusław Sonik
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

(e) främja klimatvänliga och, 
energisparande strategier för 
bergsområden.

Or. en

Ändringsförslag 475
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

44. främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

44. främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden, däribland investeringar i 
förnybar energi och i omvandling av 
energiinfrastrukturen till mer effektiva 
och hållbara system,

Or. pt

Motivering

Eftersom stadsområden gör stora investeringar i energieffektivitet är det grundläggande att 
stödja såväl främjande som ett effektivt genomförande av mer effektiva och miljövänliga 
energisystem (exempelvis för belysning och signalering). Att främja miljövänliga städer kan 
väsentligt bidra till att förbättra levnadskvaliteten för befolkningen i städerna.

Ändringsförslag 476
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) främja koldioxidsnåla strategier för (e) främja koldioxidsnåla strategier för 
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stadsområden. stadsområden och andra territoriella 
områden.

Or. en

Ändringsförslag 477
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

(e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden och andra territoriella 
områden.

Or. en

Ändringsförslag 478
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – del 4 – del e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

(e) främja koldioxidsnåla strategier för alla 
typer av territorier, särskilt stadsområden, 
inklusive landbaserade åtgärder som 
bidrar till både begränsande av 
klimatförändringar och miljöanpassning.

Or. en

Ändringsförslag 479
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led e – led i (ny punkt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) främja högeffektiv samproduktion av 
värme och kraft genom att främja ny och 
framväxande teknik som bidrar till en 
koldioxidsnål ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 480
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) främja och stöda forskningen och 
innovationen i koldioxidsnål teknik.

Or. fr

Ändringsförslag 481
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led e a (ny punkt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e a) främja högeffektiv samproduktion av 
värme och kraft

Or. en

Ändringsförslag 482
Viktor Uspaskich

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led e a (ny punkt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e a) förbättra energieffektivitet genom att 
främja användningen av förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 483
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i 
turistanläggningar,

Or. es

Ändringsförslag 484
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led e a (ny punkt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e a) främja högeffektiv samproduktion 
och fjärrvärmeverk och kylsystem och 
stödja deras distribueringsnätverk.

Or. en

Ändringsförslag 485
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) främja miljövänliga transportsystem, 
särskilt elektrisk mobilitet

Or. de

Motivering

Elektrisk mobilitet är ett av de mer intressanta alternativen för investering inom innovativa 
miljövänliga transportsystem.

Ändringsförslag 486
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led e a (ny punkt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e a) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och 
främja hållbar stadstrafik,

Or. en

Ändringsförslag 487
Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led e a (ny punkt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e a) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och 
främja hållbar stadstrafik,

Or. en

Motivering

Punkt 7.c skulle vara mer i linje med det fjärde tematiska målet.
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Ändringsförslag 488
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) främja klimatvänliga och energisnåla 
strategier för bergområden

Or. de

Motivering

Bergområden innebär av naturliga skäl speciella utmaningar. De måste tackla många olika 
problem. Investeringar i klimatvänliga och energisnåla strategier skulle gynna både miljön 
och lokalbefolkningen.

Ändringsförslag 489
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) förbättra energieffektiviteten och öka 
energisäkerheten genom att bygga och 
modernisera överförings- och 
distributionsnäten för elektricitet, 
naturgas och olja, infrastruktur för 
lagring av naturgas och olja samt 
infrastruktur för flytande naturgas.

Or. en

Ändringsförslag 490
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 4 – led eb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) förstärka turisminfrastrukturen,

Or. es

Ändringsförslag 491
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 4 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ec) skydda och värdesätta naturarvet och 
främja naturresurserna,

Or. es

Motivering

Under de senaste programplaneringsperioderna har Eruf förstärkt utvecklingen av turismen 
inom ett stort antal operativa program i Europa, med utmärkta resultat i fråga om att skapa 
sysselsättning. I synnerhet har de kommuner vilkas infrastrukturinvesteringar har 
samfinansierats av EU ökat sin attraktionskraft gentemot turisterna såväl i landsbygds- som i 
stadsområden, i många fall med anknytning till åtgärder till skydd för och för förbättring av 
naturarvet. I ett sammanhang präglat av svårigheter beträffande den ekonomiska tillväxten 
förefaller det lämpligt att Eruf fortsätter med och framhåller stödet till dessa slags åtgärder.

Ändringsförslag 492
Catherine Bearder

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) stödja distributionsnät för högeffektiv 
kraftvärme och fjärrvärme och -kyla,

Or. en
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Ändringsförslag 493
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Att främja anpassning, 
riskförebyggande och riskhantering i 
samband med klimatförändringar genom 
att

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 494
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Att främja anpassning, 
riskförebyggande och riskhantering i 
samband med klimatförändringar genom 
att

(5) Att främja ekosystembaserad 
anpassning, riskförebyggande och 
riskhantering i samband med 
klimatförändringar genom att

Or. en

Motivering

Ekosystembaserad anpassning, riskförebyggande och riskhantering medför många ytterligare 
fördelar (sysselsättning, biologisk mångfald) och är ofta mer kostnadseffektiva än tekniska 
lösningar. För att få ut det mesta av knappa offentliga budgetar bör 
sammanhållningspolitiken stödja åtgärder som hjälper till att uppnå flera EU-mål.

Ändringsförslag 495
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) stödja riktade investeringar för 
anpassning till klimatförändringar,

a) stödja riktade investeringar för 
ekosystembaserad anpassning till 
klimatförändringar,

Or. en

Ändringsförslag 496
Bogusław Sonik

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) stödja riktade investeringar för 
anpassning till klimatförändringar,

a) stödja riktade investeringar för 
ekosystembaserad anpassning till 
klimatförändringar,

Or. en

Ändringsförslag 497
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) främja investeringar för att hantera 
särskilda risker, säkra motståndskraften
mot katastrofer och utveckla 
katastrofhanteringssystem.

b) främja investeringar för att hantera 
särskilda risker, säkra ekosystembaserad 
motståndskraft mot katastrofer och 
utveckla ekosystembaserade 
katastrofhanteringssystem.

Or. en
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Ändringsförslag 498
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) främja investeringar för att hantera 
särskilda risker, säkra motståndskraften 
mot katastrofer och utveckla 
katastrofhanteringssystem.

b) främja och stöda investeringar för att 
hantera särskilda risker, säkra 
motståndskraften mot katastrofer och 
utveckla katastrofhanteringssystem.

Or. fr

Ändringsförslag 499
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) främja investeringar för att hantera 
särskilda risker, säkra motståndskraften 
mot katastrofer och utveckla 
katastrofhanteringssystem.

(b) främja investeringar för att hantera 
särskilda risker, såsom 
översvämningsskydd, säkra 
motståndskraften mot katastrofer och 
utveckla katastrofhanteringssystem.

Or. de

Ändringsförslag 500
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) främja investeringar för att hantera 
särskilda risker, säkra motståndskraften 
mot katastrofer och utveckla 
katastrofhanteringssystem.

(b) främja investeringar för att hantera 
särskilda risker, säkra den regionala 
motståndskraften mot katastrofer och 
utveckla regionala
katastrofhanteringssystem alltmedan man 
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värnar om nationella befogenheter

Or. de

Ändringsförslag 501
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Att skydda miljön och främja en hållbar 
användning av resurser genom att

(6) Att bevara och skydda miljön, den 
biologiska mångfalden och ekosystem och 
främja en hållbar användning av resurser 
inklusive kultur- och naturtillgångar 
genom att

Or. en

Ändringsförslag 502
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Att skydda miljön och främja en hållbar 
användning av resurser genom att

(6) Att skydda miljön, den biologiska 
mångfalden och ekosystem och främja en 
hållbar användning av resurser och 
kulturtillgångar genom att

Or. en

Ändringsförslag 503
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Att skydda miljön och främja en hållbar 
användning av resurser genom att

(6) Att skydda miljön och främja en hållbar 
användning av resurser inklusive kultur-
och naturtillgångar genom att

Or. en

Ändringsförslag 504
Viktor Uspaskich

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Att skydda miljön och främja en hållbar 
användning av resurser genom att

(6) Att bevara och skydda miljön genom 
att främja och utveckla en hållbar 
användning av resurser genom att

Or. en

Ändringsförslag 505
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Att skydda miljön och främja en hållbar 
användning av resurser genom att

(6) Att skydda miljön och främja en hållbar 
användning av resurser, inklusive kultur-
och naturtillgångar, genom att

Or. en

Motivering

EU och medlemsstaterna måste inse kulturens bidrag till Erufs övriga mål och främja detta 
arv.
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Ändringsförslag 506
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Att skydda miljön och främja en hållbar 
användning av resurser genom att

(6) Att bevara och skydda miljön, den 
biologiska mångfalden och ekosystem och 
främja en hållbar användning av resurser 
genom att

Or. en

Ändringsförslag 507
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i avfallssektorn för att 
uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning,

a) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i avfallssektorn för att 
uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning, med fokus på 
verksamhet högre upp i avfallshierarkin 
såsom att förebygga avfall och att öka 
återanvändnings- och 
återvinningskapaciteten,

Or. en

Motivering

Enligt färdplanen för resurseffektivitet och ramdirektivet om avfall, bör finansieringen 
fokusera på verksamhet högre upp i avfallshierarkin för att undvika fler 
avfallsförbränningsanläggningar och mer avfall på deponier som ger upphov till massiva 
sociala, ekonomiska och miljömässiga kostnader.

Ändringsförslag 508
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i avfallssektorn för att 
uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning,

a) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i avfallssektorn för att 
minska deponeringen,

Or. es

Ändringsförslag 509
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i vattensektorn för att 
uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning,

b) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i vattensektorn för att 
uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning och för att främja sunt 
vatten till överkomligt pris, samt 
reduceringen av spill i 
vattenförsörjningsnätet, återanvändning 
av gråvatten och uppsamling av 
regnvatten,

Or. en

Ändringsförslag 510
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i vattensektorn för att 

b) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i vattensektorn för att 
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uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning,

uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning, samt behovet av en 
integrerad och territoriell 
vattenförvaltning,

Or. en

Ändringsförslag 511
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i vattensektorn för att 
uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning,

b) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i vattensektorn för att 
uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning, samt behovet av en 
integrerad och territoriell 
vattenförvaltning,

Or. en

Ändringsförslag 512
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i vattensektorn för att 
uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning,

b) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i vattensektorn för att 
förbättra dess tillgänglighet och kvalitet 
samt effektiviteten i hur den används,

Or. es

Ändringsförslag 513
Bogusław Sonik
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i vattensektorn för att 
uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning,

b) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i vattensektorn för att 
uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning samt behovet av en 
integrerad och territoriell 
vattenförvaltning,

Or. en

Ändringsförslag 514
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) skydda, främja och utveckla 
kulturarvet,

(c) skydda, främja och utveckla kulturarvet 
samt infrastruktur för kultur och turism,

Or. de

Ändringsförslag 515
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) skydda, främja och utveckla kulturarvet, c) skydda, främja och utveckla kultur- och 
naturarvet,

Or. en
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Ändringsförslag 516
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) skydda, främja och utveckla 
kulturarvet,

(c) skydda, främja och utveckla kulturarvet 
samt forskning på området,

Or. de

Motivering

Skyddet av kulturarvet och forskningen på detta område hänger nödvändigtvis samman.

Ändringsförslag 517
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) skydda, främja och utveckla kulturarvet, c) bevara, skydda, främja och utveckla
natur- och kulturarvet,

Or. es

Ändringsförslag 518
Erminia Mazzoni, Carlo Fidanza, Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) skydda, främja och utveckla kulturarvet, c) skydda, främja och utveckla kulturarvet 
och hållbar turism,

Or. en
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Ändringsförslag 519
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) skydda, främja och utveckla kulturarvet, c) skydda, främja och utveckla kulturarvet, 
miljöarvet och miljölandskapet,

Or. en

Ändringsförslag 520
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led c – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) stöd till den inneboende potentialen av 
specifika områden genom att främja 
utvecklingen och användningen av samt 
tillgången till kultur- och naturtillgångar, 
även genom att utveckla småskalig 
infrastruktur och turisttjänster.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ska tillåta ett ingripande i fråga om ämnen som är viktiga för 
gränsområden som annars inte kommer i fråga.

Ändringsförslag 521
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Silvia Costa

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 6 � led c � led i (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) främja hållbar turism genom effektiv 
användning av natur- och kulturresurser.

Or. it

Motivering

Kommissionens förslag bör säkerställa att utvecklingen av territorier sker på ett sätt som 
skyddar och främjar kulturarvet och genom att stödja hållbar turism, innovation.

Ändringsförslag 522
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skydda den biologiska mångfalden och 
marken samt främja ekosystemtjänster, 
inklusive Natura 200015, och miljövänlig 
infrastruktur,

d) skydda och återställa den biologiska 
mångfalden och marken samt främja 
ekosystemtjänster, inklusive Natura 200015, 
och miljövänlig infrastruktur,

Or. en

Ändringsförslag 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skydda den biologiska mångfalden och 
marken samt främja ekosystemtjänster, 
inklusive Natura 200015, och miljövänlig 
infrastruktur,

d) bevara och skydda den biologiska 
mångfalden och marken samt främja 
ekosystemtjänster, inklusive Natura 200015, 
och miljövänlig infrastruktur,

Or. es
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Ändringsförslag 524
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utveckla och stödja tillhandahållandet 
av miljötjänster som främjar eko-
innovation och förbättring av 
miljöprestanda och resurseffektivitet i den 
offentliga sektorn,

Or. en

Ändringsförslag 525
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utveckla och stödja tillhandahållandet 
av miljötjänster som främjar eko-
innovation och förbättring av 
miljöprestanda och offentliga tjänster,

Or. en

Ändringsförslag 526
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utveckla och stödja tillhandahållandet 
av miljötjänster som främjar eko-
innovation och förbättring av 
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miljöprestanda och offentliga tjänster,

Or. en

Ändringsförslag 527
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och minskning av 
luftföroreningar.

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden, återställande av kulturell 
infrastruktur och minskning av 
luftföroreningar, även i områden i 
omedelbar anslutning till stadsområden.

Or. en

Ändringsförslag 528
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 6 –  led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och minskning av 
luftföroreningar,

(e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
eftersatta stadsområden och 
landsbygdsområden och industriområden 
och minskning av luftföroreningar,

Or. it

Ändringsförslag 529
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och minskning av 
luftföroreningar.

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive förnyelse av 
eftersatta stadsdelar, skapande och 
utvidgande av grönområden, sanering av 
industriområden, återställande av kulturell 
infrastruktur och minskning av 
luftföroreningar.

Or. en

Ändringsförslag 530
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och minskning av 
luftföroreningar.

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden, återställande av kulturell 
infrastruktur och minskning av 
luftföroreningar.

Or. en

Ändringsförslag 531
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och minskning av 
luftföroreningar.

(e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden, minskning av 
luftföroreningar och vitalisering av städer 
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där hänsyn tas till återställda 
markområden.

Or. de

Motivering

Återställningen av markområden bidrar till en förbättring av stadsmiljön, främjande av 
ekonomin och en ekonomisk markanvändning.

Ändringsförslag 532
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och minskning av 
luftföroreningar.

(e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och andra förorenade 
platser och minskning av luftföroreningar.

Or. de

Ändringsförslag 533
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och minskning av 
luftföroreningar.

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och minskning av 
luftföroreningar inklusive i områden i 
omedelbar anslutning till stadsområdena.

Or. en

Ändringsförslag 534
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Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och minskning av 
luftföroreningar.

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden, återställande av kulturell 
infrastruktur och minskning av 
luftföroreningar.

Or. en

Ändringsförslag 535
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och minskning av 
luftföroreningar.

e) göra insatser för att förbättra stadsmiljön 
och landsbygdsmiljön, inklusive sanering 
av industriområden och minskning av 
luftföroreningar.

Or. en

Ändringsförslag 536
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och minskning av 
luftföroreningar.

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och minskning av 
luftföroreningar även i områden i 
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omedelbar anslutning till stadsområdena.

Or. en

Motivering

Vissa industriområden och luftföroreningskällor är inte nödvändigtvis belägna i 
stadsområden, utan i närheten. De lokala myndigheterna måste ha möjlighet att få 
finansieringsinvesteringar för industriområden och luftföroreningar också i de närliggande 
områdena.

Ändringsförslag 537
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och minskning av 
luftföroreningar.

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden, återställande av kulturell 
infrastruktur och minskning av 
luftföroreningar.

Or. en

Ändringsförslag 538
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

53. göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och minskning av 
luftföroreningar.

53. göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och investeringar i 
kultur-, idrotts- och turistinfrastruktur.

Or. pt
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Motivering

Kultur-, idrotts- och turistinfrastruktur får allt större ekonomisk betydelse när det gäller att 
modernisera städer och levnadssättet i städer, och gör investeringar i dessa områden 
berättigade till stöd från Eruf. Dessutom skapar dessa tre sektorer av ekonomin nya 
arbetstillfällen och återupplivar städerna, delvis för att nya målgrupper kan lockas att skapa 
välfärd i området.

Ändringsförslag 539
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led e – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) främja innovativ teknik för att förbättra 
miljöskyddet och resurseffektiviteten inom 
avfallssektorn, vattensektorn och skyddet 
av marken samt minska luftförorening,

Or. en

Ändringsförslag 540
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led e – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) stödja den inneboende 
tillväxtpotentialen i specifika områden 
genom att främja tillgången till och 
användningen av särskilda natur- och 
kulturresurser och utveckla hållbar 
regional och lokal turism.

Or. en

Ändringsförslag 541
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Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) främja innovativ teknik för att 
förbättra miljöskyddet och 
resurseffektiviteten inom avfallssektorn, 
vattensektorn och skyddet av marken eller 
för att minska luftförorening,

Or. en

Ändringsförslag 542
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) stödja den inneboende 
tillväxtpotentialen i specifika områden 
genom att främja tillgången till och 
användningen av särskilda natur- och 
kulturresurser och utveckla hållbar 
regional och lokal turism.

Or. en

Ändringsförslag 543
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) stödja den inneboende 
tillväxtpotentialen i specifika områden 
genom att främja tillgången till och 
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användningen av särskilda natur- och 
kulturresurser och utveckla hållbar 
regional och lokal turism.

Or. en

Motivering

På många håll är turismen ett viktigt stöd för små städer, landsbygdsområden och i synnerhet 
för lokala hantverkare och den lokala industrin.

Ändringsförslag 544
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) främja forskning, innovation och 
införande av miljövänlig teknik, förutom 
avskiljning och lagring av koldioxid,

Or. en

Ändringsförslag 545
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 
genom att

(7) Att främja intermodala hållbara 
transporter och rörlighet, samtidigt med 
fokus på att förbättra befintlig 
infrastruktur, få bort flaskhalsar på 
järnvägar i viktig nätinfrastruktur och 
färdigställa gränsöverskridande länkar 
som saknas genom att

Or. en
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Ändringsförslag 546
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 
genom att

(7) Att främja intermodala hållbara 
transporter och rörlighet, samtidigt med 
fokus på att förbättra befintlig 
infrastruktur, få bort flaskhalsar på 
järnvägar i viktig nätinfrastruktur och 
färdigställa gränsöverskridande länkar 
som saknas genom att

Or. en

Ändringsförslag 547
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 
genom att

(7) Att främja intermodala hållbara 
transporter och rörlighet, samtidigt med 
fokus på att förbättra befintlig 
infrastruktur, få bort flaskhalsar på 
järnvägar i viktig nätinfrastruktur och 
färdigställa gränsöverskridande länkar 
som saknas genom att

Or. en

Ändringsförslag 548
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 7 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 
genom att

(7) Att främja intermodala hållbara 
transporter och rörlighet och få bort 
flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur och 
färdigställa gränsöverskridande länkar i 
hållbar och intermodal 
transportinfrastruktur genom att

Or. en

Ändringsförslag 549
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 
genom att

7) Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur, 
särskilt i randområden och öområden,
genom att

Or. es

Ändringsförslag 550
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 
genom att

(7) Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur, i 
synnerhet beträffande randområden och 
öar genom att

Or. en
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Ändringsförslag 551
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 
genom att

(7) Att främja intermodala, hållbara 
transporter och rörlighet, samtidigt med 
fokus på att förbättra befintlig 
infrastruktur, få bort flaskhalsar på 
järnvägar i viktig nätinfrastruktur och 
färdigställa gränsöverskridande länkar 
som saknas genom att

Or. en

Ändringsförslag 552
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender, Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 
genom att

7) Att främja hållbara och säkra
transporter och få bort flaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur, särskilt i randområden 
och öområden, genom att

Or. es

Motivering

Man bör främja hållbara och säkra transporter och få bort flaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur, särskilt i randområden och öområden.

Ändringsförslag 553
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 7 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) stödja ett multimodalt gemensamt 
europeiskt transportområde genom att 
investera i det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T),

a) stödja ett multimodalt gemensamt 
europeiskt transportområde inom det 
transeuropeiska transportnätet (TEN-T) 
med fokus på effektiviteten i den 
befintliga infrastrukturen på kort sikt och 
genom att undvika att förlita sig på 
långsiktigt genomförande av mycket stora 
projekt,

Or. en

Ändringsförslag 554
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) stödja ett multimodalt gemensamt 
europeiskt transportområde genom att 
investera i det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T),

a) stödja ett multimodalt gemensamt 
europeiskt transportområde inom det 
transeuropeiska transportnätet (TEN-T),

Or. en

Ändringsförslag 555
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) stödja ett multimodalt gemensamt 
europeiskt transportområde genom att 
investera i det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T),

(a) stödja ett multimodalt gemensamt 
europeiskt transportområde genom att 
investera i det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T) och utnyttja CEF,

Or. de
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Ändringsförslag 556
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 7 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) stödja ett multimodalt gemensamt 
europeiskt transportområde genom att 
investera i matartrafik och på bästa sätt 
utnyttja CEF,

Or. de

Ändringsförslag 557
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) främja regional rörlighet genom att 
koppla ihop sekundära och tertiära 
knutpunkter med TEN-T infrastruktur,

b) främja regional och lokal rörlighet 
genom att koppla ihop sekundära och 
tertiära knutpunkter med TEN-T 
infrastruktur,

Or. fr

Ändringsförslag 558
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) främja regional rörlighet genom att 
koppla ihop sekundära och tertiära 
knutpunkter med TEN-T infrastruktur,

b) främja regional rörlighet särskilt genom 
att koppla ihop sekundära och tertiära 
knutpunkter med TEN-T infrastruktur och 
multimodala knutpunkter,
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Or. en

Ändringsförslag 559
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) främja regional rörlighet genom att 
koppla ihop sekundära och tertiära 
knutpunkter med TEN-T infrastruktur,

b) främja regional rörlighet genom att 
koppla ihop sekundära och tertiära 
knutpunkter med TEN-T infrastruktur och 
genom att investera i regionala 
flygplatser,

Or. en

Ändringsförslag 560
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

56. främja regional rörlighet genom att 
koppla ihop sekundära och tertiära 
knutpunkter med TEN-T infrastruktur,

56. främja regional rörlighet, i synnerhet 
hållbar transportinfrastruktur och 
sammankoppling av sekundära och tertiära 
knutpunkter och TEN-T infrastruktur,

Or. pt

Motivering

Den regionala rörligheten bör också främjas genom transportinfrastruktur som inte är direkt 
sammankopplad med TEN-T-infrastrukturen. Avsikten är att de mindre utvecklade regioner 
som inte har TEN-T-projekt också ska kunna investera i mer hållbar och miljövänlig 
transportinfrastruktur, vilket skulle främja effektiva förbättringar av alla transporter inom 
EU.
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Ändringsförslag 561
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led b – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) investera i nationella och lokala vägar 
som inte ingår i det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T),

Or. {EN}en

Ändringsförslag 562
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) investera i nationella och lokala vägar 
som inte ingår i det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T),

Or. {EN}en

Ändringsförslag 563
Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. {EN}en
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Motivering

Led c i punkt 7 skulle vara mycket med i linje med det fjärde tematiska målet.

Ändringsförslag 564
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem,

Or. de

Ändringsförslag 565
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) utveckla och förbättra miljövänliga och 
koldioxidsnåla, säkra och bullerfria 
transportsystem som använder sig av 
förnybara energikällor och främja hållbar 
stadstrafik och lokal och regional rörlighet,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 566
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) utveckla och förbättra miljövänliga och 
koldioxidsnåla, säkra och bullerfria 
transport- och rörlighetssystem som 
använder sig av förnybara energikällor och 
främja hållbar stadstrafik och lokal och 
regional rörlighet, särskilt för att öppna upp 
stadsdelar.

Or. {EN}en

Ändringsförslag 567
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) utveckla och förbättra miljövänliga och 
koldioxidsnåla, säkra och bullerfria 
transport- och rörlighetssystem som 
använder sig av förnybara energikällor och 
främja hållbar stadstrafik och lokal och 
regional rörlighet, särskilt för att öppna upp 
tillgängligheten till bergsområden.

Or. {EN}en

Ändringsförslag 568
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och främja 
hållbar och tillgänglig offentlig rörlighet,
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Or. {EN}en

Ändringsförslag 569
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) utveckla hållbara och så 
koldioxidsnåla transportsystem som 
möjligt för alla transportsätt och främja 
hållbar stadstrafik,

Or. de

Ändringsförslag 570
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem

Or. {EN}en

Ändringsförslag 571
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och främja 

c) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och främja 
hållbar stadstrafik och förortstrafik som 
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hållbar stadstrafik, bidrar till en förbättring av luftkvaliteten 
och en minskning av föroreningarna,

Or. es

Ändringsförslag 572
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och främja 
hållbar stadstrafik och lokal och regional 
trafik, särskilt för att göra avlägset 
belägna bergområden tillgängligare,

Or. de

Motivering

Bergområden saknar fortfarande tillräckligt utvecklade kommunikationer. Detta leder till 
ekonomiska nackdelar och utflyttning. Tillgång till miljövänliga kommunikationer i dessa 
områden skulle innebära ett stort mervärde, i synnerhet för lokalbefolkningen.

Ändringsförslag 573
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) utveckla och förbättra miljövänliga, 
säkra och bullerfria transport- och 
rörlighetssystem som använder sig av 
förnybara energikällor och främja hållbar 
stadstrafik och lokal och regional rörlighet, 
särskilt för att öppna upp tillgängligheten 
till bergsområden,

Or. {EN}en
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Ändringsförslag 574
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Man bör främja utvecklingen av säkra och miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem 
och främja hållbar stadstrafik.

Ändringsförslag 575
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) främja regional rörlighet genom att 
koppla ihop sekundära och tertiära 
knutpunkter med TEN-T-infrastruktur,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 576
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) utveckla omfattande, högkvalitativa och (d) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
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driftskompatibla järnvägssystem, driftskompatibla järnvägssystem, 
inbegripet utbyggnaden av ERTMS och 
åtgärder för att minska buller från 
godståg vid källan,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 577
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem,

(d) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem, 
inbegripet utbyggnaden av ERTMS och 
åtgärder för att minska buller från 
godståg vid källan;

Or. {EN}en

Ändringsförslag 578
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem,

(d) utveckla omfattande, högkvalitativa, 
tillgängliga och driftskompatibla 
järnvägssystem,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 579
Giommaria Uggias
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Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem,

(d) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem, 
tillsammans med möjligheten att 
finansiera köp av rullande materiel för 
allmänna transporter,

Or. it

Ändringsförslag 580
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem,

(d) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem, 
inbegripet utbyggnaden av ERTMS och 
åtgärder för att minska buller från 
godståg vid källan,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 581
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

58. utveckla omfattande, högkvalitativa 
och driftskompatibla järnvägssystem,

58. utveckla omfattande, högkvalitativa 
och driftskompatibla järnvägs- och 
hamnsystem,

Or. pt
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Motivering

Inom ramen för den europeiska transportinfrastrukturens ökade konkurrenskraft och 
inriktningen på multimodala transporter, bör hamnsystemen vara stödberättigade så att det 
blir lättare att föra in produkter från andra delar av världen i EU.  Det är viktigt att hamnar 
får stöd för att främja ett mer effektivt och fullt ut sammankopplat multimodalt system.

Ändringsförslag 582
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) främja hållbar vattenburen transport,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 583
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 7 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utveckla intermodala transportsystem, 
särskilt havs- och flodtransport, och stöda 
hamnar och flygplatser för att främja en 
hållbar utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag 584
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) främja hållbar vattenburen transport,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 585
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt – 7 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) främja regional rörlighet genom att 
koppla ihop sekundära och tertiära 
knutpunkter med TEN-T-infrastruktur,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 586
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 - led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) utveckla turistinfrastruktur, 
inbegripet transportinfrastruktur till 
turistmål och turistanläggningar,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 587
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utveckla hållbara system för sjö-
och/eller lufttransport som får bort 
flaskhalsarna och förbättrar öområdenas 
utvecklingskapacitet och som kan vara till 
hjälp för öarna i fråga om att optimera 
tillgängligheten för såväl passagerare som 
gods,

Or. es

Ändringsförslag 588
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 7 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utveckling av hållbara havs- och 
lufttransportsystem som kan bidra till en 
optimal framkomlighet till öar för 
passagerare och varor.

Or. fr

Ändringsförslag 589
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) utveckla hållbara sjö- och 
lufttransportsystem som sannolikt kan 
hjälpa öar att optimera tillgängligheten 
för både passagerare och gods.

Or. {EN}en
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Ändringsförslag 590
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) främja hållbar vattenburen transport,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 591
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utveckling av ett säkert transportnät, i 
synnerhet för att uppnå målet att minska 
antalet förolyckade i vägtrafiken med 
50 %,

Or. es

Motivering

Man bör överväga möjligheten att finansiera utvecklingen av ett säkert transportnät, i 
synnerhet för att uppnå målet att minska antalet förolyckade i vägtrafiken med 50 %.

Ändringsförslag 592
Erminia Mazzoni

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – – punkt 7 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) utveckla miljömässigt hållbara 
lufttransportsystem,
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Or. {EN}en

Ändringsförslag 593
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 7 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utveckling av transportsystem som 
skapar en bättre framkomlighet till öar 
och ett system för likvärdig transport för 
öregioner och de yttersta randområdena 
för att garantera hållbar, effektiv och 
tillgänglig transport och mobilitet.

Or. fr

Ändringsförslag 594
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) främja regional rörlighet genom att 
koppla ihop sekundära och tertiära 
knutpunkter med TEN-T-infrastruktur,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 595
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led db (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) främja regional rörlighet genom att 
koppla ihop sekundära och tertiära 
knutpunkter med TEN-T-infrastruktur,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 596
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 7 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) utveckling av hållbara system för sjö-
och lufttransport av passagerare och 
gods, för att förbättra tillgängligheten till 
öområden och randområden,

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att man finansierar utvecklingen av hållbara system för sjö- och 
lufttransport för att förbättra tillgängligheten till öområden och randområden.

Ändringsförslag 597
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Att främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet genom att

(8) Att främja sysselsättning av god 
kvalitet och särskilt utvecklingen av gröna 
jobb och arbetskraftens frivilliga rörlighet 
genom att

Or. {EN}en
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Ändringsförslag 598
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Att främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet genom att

(8) Att främja sysselsättning av god 
kvalitet och särskilt utvecklingen av gröna 
jobb och arbetskraftens rörlighet genom att

Or. {EN}en

Ändringsförslag 599
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Att främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet genom att

(8) Att främja sysselsättning av god 
kvalitet och  arbetskraftens frivilliga 
rörlighet genom att

Or. {EN}en

Ändringsförslag 600
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Att främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet genom att

(8) Att främja sysselsättning av god 
kvalitet och arbetskraftens rörlighet genom 
att
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Or. {EN}en

Ändringsförslag 601
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för egenföretagande och 
nyföretagande,

(a) främja utvecklingen företagskuvöser 
och investeringsstöd för egenföretagande 
och nyföretagande, med inriktning på 
mikroföretag, särskilt inom den sociala 
ekonomin,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 602
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för egenföretagande och 
nyföretagande,

(a) främja utvecklingen av
företagskuvöser och investeringsstöd för 
egenföretagande, mikroföretag och 
nyföretagande,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 603
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 8 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för egenföretagande och 
nyföretagande,

a) utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för egenföretagande, 
mycket små företag och nyföretagande,

Or. fr

Ändringsförslag 604
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för egenföretagande och 
nyföretagande,

(a) utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för egenföretagande och 
nyföretagande, med beaktande  kvinnors 
ökade deltagande i företagssektorn,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 605
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för egenföretagande och 
nyföretagande,

(a) främja utvecklingen av
företagskuvöser och investeringsstöd för 
egenföretagande, mikroföretag och 
nyföretagande,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 606
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Viktor Uspaskich

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 5 – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för egenföretagande och 
nyföretagande,

(a) utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för innovativa företag, 
egenföretagande och nyföretagande;

Or. {EN}en

Ändringsförslag 607
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för egenföretagande och 
nyföretagande,

(a) utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för egenföretagande och 
nyföretagande, med inriktning på företag 
startade av unga och kvinnor, särskilt i 
landsbygdsområden,

Or. {EN}en

Motivering

Det är viktigt att undanröja hinder för den ekonomiska utvecklingen inom alla områden.

Ändringsförslag 608
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för egenföretagande och

a) utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för egenföretagande,
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nyföretagande, nyföretagande och 
företagsöverlåtelser/övertaganden,

Or. fr

Ändringsförslag 609
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för egenföretagande och 
nyföretagande,

(a) främja utvecklingen av
företagskuvöser och investeringsstöd för 
egenföretagande, mikroföretag och 
nyföretagande;

Or. {EN}en

Ändringsförslag 610
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

60. utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för egenföretagande och 
nyföretagande,

60. utveckla och omstrukturera
företagskuvöser och investeringsstöd för 
egenföretagande och nyföretagande och 
finansieringssystem för riskkapital,

Or. pt

Motivering

Vissa företagskuvöser behöver för närvarande investeringar för att anpassa skapandet av nya 
företag till den nya förutsättningarna och bör ha rätt till stöd för kostnader som uppstår vid 
befintliga anläggningar. Stöd för företagande bör omfatta hjälp med att skapa 
riskkapitalsystem genom att stödja inrättandet av finansieringssystem för nya företag 
(företagsänglar, riskkapital).
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Ändringsförslag 611
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för egenföretagande och 
nyföretagande,

(a) stödja utvecklingen av företagskuvöser 
och investeringsstöd för egenföretagande 
och nyföretagande samt för små och 
medelstora företags produktiva 
investeringar,

Or. de

Ändringsförslag 612
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 8 – led a – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) främja sysselsättningsfrämjande tillväxt 
genom att utveckla den lokala potentialen 
som en del av en territorial strategi för 
specifika områden genom att öka 
tillgängligheten till utvecklingen av 
specifika natur- och kulturresurser,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 613
Erminia Mazzoni

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – stycke 8 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) genomföra lokala utvecklingsinitiativ 
samt stöd till ett nät av tjänster i 
närmiljön som syftar till att skapa nya 
sysselsättningstillfällen, när sådana 
åtgärder ligger utanför 
tillämpningsområdet för förordning (EU) 
nr […]/2012 [ESF]

(b) främja sysselsättningsfrämjande 
tillväxt genom att utveckla lokala 
möjligheter som en del av en territoriell 
strategi för specifika områden, inbegripet 
omstrukturering av industriregioner på 
tillbakagång och genom att öka 
tillgängligheten till och utvecklingen av 
specifika natur- och kulturresurser.

Or. {EN}en

Ändringsförslag 614
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) genomföra lokala utvecklingsinitiativ 
samt stöd till ett nät av tjänster i närmiljön 
som syftar till att skapa nya 
sysselsättningstillfällen, när sådana 
åtgärder ligger utanför 
tillämpningsområdet för förordning (EU) 
nr […]/2012 [ESF],

(b) främja genomförandet av lokala 
utvecklingsinitiativ samt stöd till ett nät av 
tjänster i närmiljön som syftar till att 
skapa nya sysselsättningstillfällen, när 
sådana åtgärder ligger utanför 
tillämpningsområdet för förordning (EU) 
nr […]/2012 [ESF],

Or. {EN}en

Ändringsförslag 615
Viktor Uspaskich

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) genomföra lokala utvecklingsinitiativ 
samt stöd till ett nät av tjänster i närmiljön 
som syftar till att skapa nya 

(b) främja och genomföra lokala 
utvecklingsinitiativ samt stöd till ett nät av 
tjänster i närmiljön som syftar till att 
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sysselsättningstillfällen, när sådana 
åtgärder ligger utanför 
tillämpningsområdet för förordning (EU) 
nr […]/2012 [ESF],

skapa nya sysselsättningstillfällen, när 
sådana åtgärder ligger utanför 
tillämpningsområdet för förordning (EU) 
nr […]/2012 [ESF],

Or. {EN}en

Ändringsförslag 616
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) investera i infrastruktur för offentliga 
arbetsförmedlingstjänster,

(c) investera i infrastruktur för offentliga 
arbetsförmedlingstjänster, inklusive 
yrkesutbildningscentrum och 
yrkesvägledningstjänster,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 617
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) investera i infrastruktur för offentliga 
arbetsförmedlingstjänster,

(c) investera i infrastruktur för offentliga 
arbetsförmedlingstjänster, inklusive 
yrkesutbildningscentrum och 
yrkesvägledningstjänster;

Or. {EN}en

Ändringsförslag 618
Patrice Tirolien
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Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) investera i infrastruktur för offentliga 
arbetsförmedlingstjänster.

c) investera i infrastruktur för offentliga 
arbetsförmedlingstjänster och 
yrkesutbildningsanstalter.

Or. fr

Motivering

En del av yrkesutbildningstjänsterna, särskilt dem som riktas till vuxna, handhas av privata 
aktörer som är viktiga för anpassningen av kompetenser och dynamik till arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 619
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) investera i infrastruktur för offentliga 
arbetsförmedlingstjänster,

(c) investera i infrastruktur för offentliga 
arbetsförmedlingstjänster, inbegripet 
yrkesutbildningscentrum och 
yrkesvägledningstjänster;

Or. {EN}en

Ändringsförslag 620
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) investera i infrastruktur för offentliga 
arbetsförmedlingstjänster,

(c) investera i infrastruktur för offentliga 
arbetsförmedlingstjänster, inbegripet 
yrkesutbildningscentrum och 
yrkesvägledningstjänster;
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Or. {EN}en

Ändringsförslag 621
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 8 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) investera i infrastruktur för samhälls-
och vårdtjänster som förbättrar 
sysselsättningsmöjligheterna,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 622
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom genom att

(9) Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom genom att

Or. {EN}en

Ändringsförslag 623
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom genom att

(9) Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom och diskriminering 
genom att
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Or. {EN}en

Ändringsförslag 624
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) att främja social inkludering  och
bekämpa fattigdom genom att

(9) att främja social inkludering, bekämpa 
fattigdom och diskriminering genom att

Or. {EN}en

Ändringsförslag 625
Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom genom att

(9) Att främja social inkludering, 
integration av marginaliserade grupper 
som t.ex. romer och bekämpa fattigdom 
genom att

Or. {EN}en

Motivering

Syftet är att underlätta samarbetet mellan ERDF och ESF och att i det syftet anpassa 
investeringsmöjligheter genom att det kompletterar det nionde tematiska målet (social 
inkludering) med ovan nämnda prioriterade investering.

Ändringsförslag 626
Kerstin Westphal, Petra Kammerevert, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, 
Patrice Tirolien
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

(a) investera i infrastrukturer på vård-, 
sport- och kulturområdet och det sociala 
området vilka bidrar till nationell, regional 
och lokal utveckling, minska skillnader i 
hälsostatus, förbättra det kulturella 
utbudet som är tillgängligt för alla och 
övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

Or. de

Ändringsförslag 627
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

(a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling samt bättre hantering av 
demografiska förändringar, minska 
skillnader i hälsostatus och övergå från 
institutionella tjänster till tjänster i 
närsamhället,

Or. de

Ändringsförslag 628
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) investera i infrastrukturer på (a) investera i infrastrukturer på 
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vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

vårdområdet och det sociala området samt 
rörlighetsfrämjande infrastruktur, vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

Or. de

Motivering

Genom att bygga ut infrastruktur för sport, i synnerhet i utarmade stadsområden, kan man 
förbättra det utbudet av tjänster som främjar fysisk aktivitet, vilket både främjar den sociala 
integrationen och bättre hälsa samt avlastar hälso- och sjukvårdssystemet på lång sikt.

Ändringsförslag 629
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

(a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället, särskilt för utsatta 
grupper inbegripet hemlösa och personer 
som är utestängda från 
bostadsmarknaden,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 630
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) investera i infrastrukturer på a) investera i infrastrukturer på 
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vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället vilket är i alla 
sociala kategoriers intresse,

Or. fr

Ändringsförslag 631
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 5 – punkt 9 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och  det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

(a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället och integrera 
marginaliserade grupper,

Or. {EN}en

Ändringsförslag 632
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

(a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället, särskilt områden 
med varaktiga nackdelar,
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Or. {EN}en

Ändringsförslag 633
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska könsbaserade 
skillnader och skillnader i hälsostatus och 
övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

Or. en

Ändringsförslag 634
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet, liksom hälsofrämjande 
fysisk aktivitet samt infrastrukturer på det 
sociala området vilka bidrar till nationell, 
regional och lokal utveckling, minska 
skillnader i hälsostatus och övergå från 
institutionella tjänster till tjänster i 
närsamhället,

Or. en

Motivering

Hälsofrämjande fysisk aktivitet är det mest kostnadseffektiva och effektiva sättet att förhindra 
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kroniska sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer, högt 
blodtryck, fetma, depression och osteoporos. Med tanke på den åldrande befolkningen i 
samhället är hälsofrämjande fysisk aktivitet inte bara viktigt för att förbättra EU-
medborgarnas fysiska och mentala välmående utan hjälper också till att minska kostnaderna 
för välfärdssystemen.

Ändringsförslag 635
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället, särskilt regioner 
med en permanent nackdel,

Or. en

Ändringsförslag 636
László Surján

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och social status och övergå från 
institutionella tjänster till tjänster i 
närsamhället,

Or. en
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Ändringsförslag 637
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet, utbildningsområdet, det 
kulturella området och det sociala området 
vilka bidrar till integrering av de mest 
utsatta, inbegripet ingångar för personer 
med funktionsnedsättning, minska 
skillnader i hälsostatus och i fråga om 
utbildning och kulturer, 

Or. es

Ändringsförslag 638
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället, särskilt regioner 
med en permanent nackdel,

Or. en

Ändringsförslag 639
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet, liksom hälsofrämjande 
fysisk aktivitet samt infrastrukturer på det 
sociala området vilka bidrar till nationell, 
regional och lokal utveckling, minska 
skillnader i hälsostatus och övergå från 
institutionella tjänster till tjänster i 
närsamhället,

Or. en

Ändringsförslag 640
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) stödja fysiskt och ekonomiskt 
återställande av utarmade stads- och 
landsbygdssamhällen,

b) stödja fysiskt, ekonomiskt och socialt 
återställande av utarmade stads- och 
landsbygdssamhällen samt områden,

Or. en

Ändringsförslag 641
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) stödja fysiskt och ekonomiskt
återställande av utarmade stads- och 
landsbygdssamhällen,

b) stödja fysiskt, socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt återställande av utarmade 
stads- och landsbygdssamhällen samt 
områden, inklusive bekämpa social 
utestängning samtidigt som man 
säkerställer allmän tillgång till 
energieffektiva bostäder och 
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bostadskvalitet, särskilt för 
marginaliserade samhällen och 
låginkomsthushåll,

Or. en

Motivering

Eruf ska fortsätta att ge stöd till bostadsinsatser till förmån för marginaliserade 
befolkningsgrupper i enlighet med förordning (EG) nr 437/2010 om ändring av förordning 
(EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Ändringsförslag 642
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stödja fysiskt och ekonomiskt 
återställande av utarmade stads- och 
landsbygdssamhällen,

b) stödja fysiskt och ekonomiskt 
återställande av utarmade stads- och 
landsbygdssamhällen, särskilt i samband 
med social inkludering av de mest utsatta.

Or. fr

Ändringsförslag 643
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stödja fysiskt och ekonomiskt 
återställande av utarmade stads- och 
landsbygdssamhällen,

b) stödja fysiskt, särskilt för bostäder, och 
ekonomiskt återställande av utarmade 
stads- och landsbygdssamhällen,

Or. fr

Motivering

Finansieringen av bostäder för utarmade samhällen är oumbärlig för deras integration i den 
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socioekonomiska väven och återställandet av nedgångna utrymmen.

Ändringsförslag 644
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stödja fysiskt och ekonomiskt 
återställande av utarmade stads- och 
landsbygdssamhällen,

(b) stödja fysiskt och ekonomiskt 
återställande av utarmade stads- och 
landsbygdssamhällen och sanera och 
återställa förorenade områden,

Or. de

Ändringsförslag 645
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) stödja fysiskt och ekonomiskt 
återställande av utarmade stads- och 
landsbygdssamhällen,

b) stödja fysiskt, ekonomiskt och socialt
återställande av missgynnade kommuner i 
stadsområden, landsbygdsområden och 
vid kusterna,

Or. es

Ändringsförslag 646
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stödja fysiskt och ekonomiskt 
återställande av utarmade stads- och 

(b) stödja fysiskt och ekonomiskt 
återställande av utarmade stads- och 
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landsbygdssamhällen, landsbygdssamhällen, särskilt i regioner 
som utarmats på grund av sitt geografiska 
läge, exempelvis bergområden,

Or. de

Motivering

Bergområden innebär av naturliga skäl speciella utmaningar. De måste tackla många olika 
problem, exempelvis utflyttning och ekonomiska nackdelar. Det är därför önskvärt att särskilt 
nämna dessa regioner.

Ändringsförslag 647
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) stödja fysiskt och ekonomiskt 
återställande av utarmade stads- och 
landsbygdssamhällen,

b) stödja fysiskt, socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt återställande av utarmade 
samhällen i stads- och 
landsbygdsområdena, inbegripet att 
säkerställa tillgång till bostäder som är 
överkomliga i pris och av kvalitet, särskilt 
för låginkomsthushåll,

Or. en

Ändringsförslag 648
László Surján

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) stödja fysiskt och ekonomiskt 
återställande av utarmade stads- och 
landsbygdssamhällen,

b) stödja fysiskt och ekonomiskt 
återställande av utarmade stads- och 
landsbygdssamhällen, inbegripet nybyggda 
bostäder,
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Or. en

Ändringsförslag 649
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) stödja anpassningen av bostäder till 
att uppfylla kraven för personer med 
särskilda behov, inbegripet personer med 
funktionsnedsättning och äldre personer,

Or. en

Ändringsförslag 650
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) stödja anpassningen av bostäder till 
att uppfylla kraven för äldre personer och 
hemtjänstens verksamhet,

Or. en

Ändringsförslag 651
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket – punkt 9 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) stöd till anpassningen av bostäder för 
åldrande personer och vägledning för att 
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stanna i hemmet,

Or. fr

Motivering

Utmaningarna beträffande den åldrande befolkningen i EU kommer att bli viktiga under 
kommande år, och finansieringen av bostäder som är anpassade till detta är hörnstenen i alla 
strategier som fokuserar på mänsklig värdighet.

Ändringsförslag 652
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) stödja anpassningen av bostäder till 
att uppfylla kraven för äldre personer och 
hemtjänstens verksamhet,

Or. en

Ändringsförslag 653
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt bb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) främja en fysisk miljö som är 
tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning,

Or. en

Ändringsförslag 654
Ramona Nicole Mănescu
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Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt bb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) främja en fysisk miljö som är 
tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning,

Or. en

Ändringsförslag 655
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt bb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) främja en fysisk miljö som är 
tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning,

Or. en

Ändringsförslag 656
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) stödja socialt företagande. (c) stödja socialt företagande, 
arbetsmarknadens parter och kammare.

Or. de

Ändringsförslag 657
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) stödja socialt företagande. c) stödja socioekonomiskt och socialt 
företagande, de sociokulturella och 
kreativa sektorerna samt icke-statliga och 
kooperativa företag.

Or. en

Ändringsförslag 658
László Surján

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 9 – punkt c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) stödja socialt företagande. c) stödja socialt och kulturellt företagande.

Or. en

Ändringsförslag 659
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Stödja åtgärder som tar hänsyn till 
följderna av den åldrande befolkningen, 
säkerställer den sociala integrationen av 
äldre människor och hjälper till att 
motverka utflyttningen av yngre 
människor.

Or. de

Ändringsförslag 660
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Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Att investera i utbildning, färdigheter 
och livslångt lärande genom att utveckla 
utbildnings- och 
fortbildningsinfrastrukturer.

(10) Att investera i högkvalitativ 
barnomsorg till ett överkomligt pris, 
utbildning, färdigheter och livslångt 
lärande genom att utveckla utbildnings-
och fortbildningsinfrastrukturer samt 
kulturell infrastruktur, inbegripet 
inledande, kontinuerlig och varvad 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 661
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Att investera i utbildning, färdigheter 
och livslångt lärande genom att utveckla 
utbildnings- och 
fortbildningsinfrastrukturer.

(10) Att investera i högkvalitativ 
barnomsorg till ett överkomligt pris, 
utbildning, färdigheter, fortbildning och 
livslångt lärande genom att utveckla 
infrastrukturer för utbildning, 
fortbildning och kultur.

Or. en

Ändringsförslag 662
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Att investera i utbildning, färdigheter 
och livslångt lärande genom att utveckla 
utbildnings- och 
fortbildningsinfrastrukturer.

(10) Att investera i utbildning, färdigheter,
livslångt lärande och kultur genom att 
utveckla utbildnings- och 
fortbildningsinfrastrukturer och främja 
kulturarv.

Or. en

Ändringsförslag 663
László Surján

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Att investera i utbildning, färdigheter 
och livslångt lärande genom att utveckla 
utbildnings- och 
fortbildningsinfrastrukturer.

(10) Att investera i kultur och utbildning, 
färdigheter och livslångt lärande genom att 
utveckla utbildnings- och 
fortbildningsinfrastrukturer.

Or. en

Ändringsförslag 664
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Att investera i utbildning, färdigheter 
och livslångt lärande genom att utveckla 
utbildnings- och 
fortbildningsinfrastrukturer.

(10) Att investera i högkvalitativ 
barnomsorg till ett överkomligt pris, 
utbildning, färdigheter och livslångt 
lärande genom att utveckla utbildnings-
och fortbildningsinfrastrukturer.

Or. en
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Ändringsförslag 665
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Att investera i utbildning, färdigheter 
och livslångt lärande genom att utveckla 
utbildnings- och 
fortbildningsinfrastrukturer.

(10) Att investera i högkvalitativ 
barnomsorg till ett överkomligt pris, 
utbildning, färdigheter, fortbildning och 
livslångt lärande genom att utveckla 
utbildnings- och 
fortbildningsinfrastrukturer.

Or. en

Ändringsförslag 666
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen, genom att stärka 
den institutionella kapaciteten och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
och offentliga tjänster som berörs av 
genomförandet av Eruf samt stödja 
åtgärder som rör institutionell kapacitet och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
som får stöd av Europeiska socialfonden.

(11) Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten samt 
delaktigheten hos den offentliga 
förvaltningen, genom att stärka den 
institutionella kapaciteten och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
och offentliga tjänster och främja 
kapacitetsuppbyggnad för 
arbetsmarknadens parter, icke-statliga 
organisationer, regionala och lokala 
myndigheter och andra berörda parter, 
särskilt parterna som avses i artikel 5 i 
förordning (EU) nr [...]/2012 
[grundförordningen], som berörs av 
genomförandet av Eruf samt stödja 
åtgärder som rör institutionell kapacitet och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
som får stöd av Europeiska socialfonden.



AM\903904SV.doc 105/170 PE491.055v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 667
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Att förbättra den institutionella
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen, genom att stärka 
den institutionella kapaciteten och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
och offentliga tjänster som berörs av 
genomförandet av Eruf samt stödja 
åtgärder som rör institutionell kapacitet och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
som får stöd av Europeiska socialfonden.

(11) Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen, genom att stärka 
den institutionella kapaciteten och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
och offentliga tjänster samt stödja åtgärder 
som rör institutionell kapacitet och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar.

Or. en

Ändringsförslag 668
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen, genom att stärka 
den institutionella kapaciteten och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
och offentliga tjänster som berörs av 
genomförandet av Eruf samt stödja 
åtgärder som rör institutionell kapacitet och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
som får stöd av Europeiska socialfonden.

(11) Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen, genom att stärka 
den institutionella kapaciteten och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
och offentliga tjänster och partner som 
avses i artikel 5 i förordning (EU), 
inbegripet lokala och regionala 
myndigheter och olika 
samhällsorganisationer, samt stödja 
åtgärder som rör institutionell kapacitet och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
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som får stöd av Europeiska socialfonden.

Or. en

Ändringsförslag 669
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen, genom att stärka 
den institutionella kapaciteten och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
och offentliga tjänster som berörs av 
genomförandet av Eruf samt stödja 
åtgärder som rör institutionell kapacitet och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
som får stöd av Europeiska socialfonden.

(11) Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen, genom att stärka 
den institutionella kapaciteten och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
och offentliga tjänster och partner som 
avses i artikel 5 i förordning (EU) nr ... 
2012 (grundförordningen), inbegripet 
lokala och regionala myndigheter och 
olika samhällsorganisationer, som berörs 
av genomförandet av Eruf samt stödja 
åtgärder som rör institutionell kapacitet och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
som får stöd av Europeiska socialfonden.

Or. en

Ändringsförslag 670
Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen, genom att stärka 
den institutionella kapaciteten och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
och offentliga tjänster som berörs av 

(11) Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen, genom att stärka 
den institutionella kapaciteten och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
och offentliga tjänster samt stödja åtgärder 
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genomförandet av Eruf samt stödja 
åtgärder som rör institutionell kapacitet och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
som får stöd av Europeiska socialfonden.

som rör institutionell kapacitet och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar.

Or. en

Motivering

Eftersom den administrativa kapaciteten är avgörande för att kunna leverera strukturella 
reformer som är centrala för att kunna ta itu med samhälleliga utmaningar och uppfylla 
målen i Europa 2020-strategin rekommenderar jag att man förtydligar punkt 11 enligt 
ovannämnda förslag.

Ändringsförslag 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 672
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

genomförandeakten anta förteckningen 
över de gemensamma indikatorerna i 
enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen]. Denna 
genomförandeakt ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 14.2. För gemensamma indikatorer 
ska utgångsvärdet fastställas till noll och 
kumulativa mål fastställas för år 2022.

Or. en

Ändringsförslag 673
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 674
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling för alla i städerna 
genom strategier med integrerade åtgärder 
för att tackla de ekonomiska, miljö- och 
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klimatmässiga samt samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena.

klimatmässiga samt kulturella,
samhälleliga, sysselsättningsmässiga och 
demografiska utmaningar som påverkar de
stads- och stadsperiferiska områden.

Or. en

Ändringsförslag 675
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga samt samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena.

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling för alla i städerna 
genom strategier med integrerade åtgärder 
för att tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga samt samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena, 
särskilt i denna ekonomiska kris.

Or. fr

Ändringsförslag 676
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och
klimatmässiga samt samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena.

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga samt samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena, 
särskilt i små och medelstora städer.

Or. en
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Ändringsförslag 677
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga samt samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena.

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga, samhälleliga och 
demografiska utmaningar som påverkar 
stadsområdena, särskilt i små och 
medelstora städer.

Or. en

Ändringsförslag 678
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga samt samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena.

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städer, regioner 
och territorier genom strategier med 
integrerade åtgärder för att tackla de 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga 
samt samhälleliga utmaningar som 
påverkar stadsområdena och andra 
funktionella territoriella områden.

Or. de

Motivering

Eftersom en hållbar stadsutveckling inte enbart rör städerna utan i dagsläget även sker i 
större territoriella områden som omfattar exempelvis flera städer, en stad och dess 
omgivande landsbygd eller regionala sammanslagningar, och eftersom mångfalden av 
områdeskategorier i medlemsstaterna är stor, bör detta återspeglas i definitionen av de 
urbana områden som ska utvecklas.
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Ändringsförslag 679
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga samt samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena.

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga, demografiska samt 
samhälleliga utmaningar som påverkar 
stadsområdena.

Or. es

Ändringsförslag 680
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga samt samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena.

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga, samhälleliga samt 
demografiska utmaningar som påverkar 
stadsområdena, speciellt små och 
medelstora städer.

Or. de

Ändringsförslag 681
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga samt samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena.

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och
klimatmässiga, samhälleliga och 
demografiska utmaningar som påverkar 
stadsområdena, särskilt i små och 
medelstora städer.

Or. en

Ändringsförslag 682
Catherine Bearder

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga samt samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena.

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga samt samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena 
och funktionella lokala områden.

Or. en

Ändringsförslag 683
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Eruf ska inom de operativa 
programmen stödja hållbar utveckling i 
städerna genom strategier med integrerade 

1. Eruf ska stödja hållbar och övrig 
territorial utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
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åtgärder för att tackla de ekonomiska, 
miljö- och klimatmässiga samt 
samhälleliga utmaningar som påverkar 
stadsområdena.

tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga, demografiska samt 
samhälleliga utmaningar som påverkar 
stadsområdena och övriga territoriala 
områden.
(Har samma lydelse som föredragandens 
ändringsförslag 7 och tar i beaktande en 
bredare syn på funktionella områden.)

Or. en

Ändringsförslag 684
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga samt samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena.

1. Eruf ska stödja hållbar och övrig 
territorial utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga, demografiska samt 
samhälleliga utmaningar som påverkar 
stadsområdena och övriga territoriala 
områden.

Or. en

Ändringsförslag 685
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga samt samhälleliga 

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga, vatten- samt samhälleliga 
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utmaningar som påverkar stadsområdena. utmaningar som påverkar stadsområdena.

Or. en

Ändringsförslag 686
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Utgår.

Or. de

Ändringsförslag 687
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Varje operativt program ska fastställa, i 
enlighet med artikel 87 punkt 2ciii i 
förordning (EU) nr [...]/2012 
[grundförordningen], de funktionella 
stadsområdena där integrerade åtgärder för 
hållbar stadsutveckling för alla kommer att 
genomföras, förutsatt att de lokala 
myndigheterna eller befintliga organ som 
förvaltar de funktionella stadsområdena 
där de integrerade åtgärderna ska 
genomföras har gett sitt samtycke. Det 
preliminära årliga bidraget till de 
planerade åtgärderna på nationell nivå ska 
läggas till, inbegripet resurserna som 
delegeras till de funktionella områdena 
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enligt stycke 2 i denna punkt och det 
preliminära årliga bidraget från 
Europeiska socialfonden till stöd för dessa 
integrerade åtgärder.

Or. en

Motivering

Genom att inkludera förteckningen över funktionella stadsområden i de operativa 
programmen istället för i partnerskapsavtalet får regionala och lokala myndigheter samt 
partner en verklig möjlighet att delta i urvals- och förberedelseprocessen av de integrerade 
åtgärderna, vilket möjliggör en verkligt delaktig och territorial strategi.

Ändringsförslag 688
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 689
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Med beaktande av dess specifika 
territoriala situation ska varje
medlemsstat i sitt partnerskapsavtal 
upprätta en förteckning över kriterierna 
för urvalet av funktionella stadsområden 
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åtgärder på nationell nivå. där integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling ska genomföras och ett 
preliminärt årligt bidrag till dessa åtgärder 
på nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 690
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Med beaktande av den särskilda 
territoriala situationen ska varje 
medlemsstat inrätta en urvalskommitté
som består av representanter från 
nationella myndigheter liksom lokala och 
regionala myndigheter samt alla partner 
som avses i artikel 5 i förordning (EU), till 
exempel sociala och ekonomiska partner, 
icke-statliga organisationer samt 
organisationer som är verksamma inom 
områdena kultur och utbildning. 
Kommittén ska fastställa urvalskriterier 
för funktionella stadsområden där 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling ska genomföras och 
upprätta en förteckning över utvalda 
områden, utifrån samtycke med lokala 
myndigheter eller befintliga organ som 
förvaltar de funktionella stadsområdena 
där de integrerade åtgärderna ska 
genomföras. Förteckningen över utvalda 
funktionella stadsområden, tillsammans 
med ett preliminärt årligt bidrag till dessa 
åtgärder på nationell nivå ska lämnas till 
kommissionen samtidigt som de operativa 
programmen.

Or. en
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Ändringsförslag 691
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Med beaktande av den särskilda 
territoriala situationen ska varje 
medlemsstat inrätta en urvalskommitté
som består av representanter från 
nationella myndigheter liksom lokala och 
regionala myndigheter samt alla partner 
som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 
[...]/2012 [grundförordningen], till 
exempel sociala och ekonomiska partner, 
icke-statliga organisationer samt 
organisationer som är verksamma inom 
områdena kultur och utbildning. 
Kommittén ska fastställa urvalskriterier 
för funktionella stadsområden där 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling ska genomföras och 
upprätta en förteckning över utvalda 
områden, beroende på samtycke med 
lokala myndigheter eller befintliga organ 
som förvaltar de funktionella 
stadsområdena där de integrerade 
åtgärderna ska genomföras. 
Förteckningen över utvalda funktionella 
stadsområden, tillsammans med ett 
preliminärt årligt bidrag till åtgärderna på 
nationell nivå ska lämnas till 
kommissionen samtidigt som de operativa 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 692
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Med beaktande av den särskilda 
territoriala situationen ska varje 
medlemsstat inrätta en urvalskommitté
som består av representanter från 
nationella myndigheter liksom lokala och 
regionala myndigheter samt alla partner 
som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 
[...]/2012 [grundförordningen], till 
exempel sociala och ekonomiska partner, 
icke-statliga organisationer samt 
organisationer som är verksamma inom 
områdena kultur och utbildning. 
Kommittén ska fastställa urvalskriterier 
för funktionella stadsområden där 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling ska genomföras och 
upprätta en förteckning över utvalda
områden, beroende på samtycke med 
lokala myndigheter eller befintliga organ 
som förvaltar de funktionella 
stadsområdena där de integrerade 
åtgärderna ska genomföras. 
Förteckningen över utvalda funktionella 
stadsområden, tillsammans med ett 
preliminärt årligt bidrag till åtgärderna på 
nationell nivå ska lämnas till 
kommissionen samtidigt som de operativa 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 693
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska i sitt 
partnerskapsavtal upprätta en förteckning 
över städer där integrerade åtgärder för 
hållbar stadsutveckling ska genomföras 

Varje medlemsstat ska i sitt 
partnerskapsavtal upprätta en förteckning 
över kriterier för val av städer, 
funktionella stadsområden och andra 
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och ett preliminärt årligt bidrag till dessa 
åtgärder på nationell nivå.

funktionella territoriella områden där 
integrerade åtgärder för hållbar utveckling 
av städer, regioner och territorier ska 
genomföras och ett preliminärt årligt 
bidrag till dessa åtgärder genom de 
operativa programmen.

Or. de

Motivering

Hållbar stadsutveckling rör inte enbart städerna, vilket bör återspeglas i definitionen av de 
urbana områden som ska utvecklas. I enlighet med flernivåstyrningen och för att underlätta 
ett snabbt genomförande av integrerade territoriella investeringar (ITI) bör det preliminära 
årliga bidraget förmedlas genom de operativa programmen. Detta skulle också ge utrymme 
för olika förvaltningsstrukturer i medlemsstaterna (centralregering liksom federala stater).

Ändringsförslag 694
Catherine Bearder

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Varje medlemsstat ska i sitt 
partnerskapsavtal upprätta en förteckning 
över städer och funktionella områden, 
enligt definitionen i det nationella 
sammanhanget vid förhandlingar om 
partnerskapsavtal med lokala och 
regionala partner, där integrerade åtgärder 
för hållbar stadsutveckling ska genomföras 
och ett preliminärt årligt bidrag till dessa 
åtgärder på nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 695
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 696
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Med beaktande av dess specifika 
territoriala situation ska varje
medlemsstat i sitt partnerskapsavtal, i 
enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 
nr [...]/2012 [grundförordningen] upprätta 
en förteckning över urvalskriterierna för 
funktionella stadsområden och övriga 
territoriala områden där integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling och 
övrig territorial utveckling ska genomföras 
och ett preliminärt årligt bidrag till dessa 
åtgärder på operativ programnivå.

(Har samma lydelse som föredragandens 
ändringsförslag 45 och tar i beaktande en 
bredare syn på funktionella områden.) 
Dessutom tar lydelsen mer exakt i 
beaktande regionala detaljer 
(centraliserade mot decentraliserade 
statliga strukturer) genom att inte hänvisa 
till statsnivån utan till den operativa 
programnivån.)

Or. en
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Ändringsförslag 697
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – punkt a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om det bedöms som lämpligt bör 
mekanismer för att stärka befintliga och 
för att främja nya kopplingar mellan 
stadsområden och landsbygdsområden 
stödjas i syfte att förbättra 
anslutningsfaktorerna som påverkar 
utvecklingen i varje region samtidigt som 
komplementariteten i GSR-fonderna 
garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 698
Manfred Weber, Angelika Niebler, Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats 
på nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling som 
delegeras till städer för förvaltning genom 
de integrerade territoriella investeringar 
som avses i artikel 99 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 699
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling som 
delegeras till städer för förvaltning genom 
de integrerade territoriella investeringar 
som avses i artikel 99 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling som 
delegeras till lokala myndigheter eller 
befintliga organ som förvaltar 
funktionella stadsområden där de 
integrerade åtgärderna ska genomföras
för förvaltning genom de integrerade 
territoriella investeringar som avses i 
artikel 99 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], i enlighet med 
artiklarna 113.6 och 113.7, samtidigt som 
lokala myndigheter eller befintliga organ 
som förvaltar de funktionella 
stadsområdena förbehåller sig rätten att 
besluta om i vilken utsträckning de tar sig 
an uppgifterna att förvalta de integrerade 
åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling som 
delegeras till städer för förvaltning genom 
de integrerade territoriella investeringar 
som avses i artikel 99 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Minst 10 % av Eruf-medlen som tilldelats 
på nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling som 
delegeras till städer för förvaltning genom 
de integrerade territoriella investeringar 
som avses i artikel 99 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. en
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Ändringsförslag 701
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling som 
delegeras till städer för förvaltning genom 
de integrerade territoriella investeringar 
som avses i artikel 99 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling för 
förvaltning genom de integrerade 
territoriella investeringar som avses i 
artikel 99 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 702
Manfred Weber, Angelika Niebler, Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 7 – paragraf 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats 
på nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling som 
delegeras till städer för förvaltning genom 
de integrerade territoriella investeringar 
som avses i artikel 99 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Eruf-medlen som tilldelats på nationell 
nivå får tilldelas integrerade åtgärder för 
hållbar stadsutveckling som delegeras till 
städer för förvaltning genom de integrerade 
territoriella investeringar som avses i 
artikel 99 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 703
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – andra stycket
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling som 
delegeras till städer för förvaltning genom 
de integrerade territoriella investeringar 
som avses i artikel 99 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling som 
kan delegeras till städer för förvaltning 
genom de integrerade territoriella 
investeringar som avses i artikel 99 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

Or. fr

Motivering

Med tanke på subsidiaritetsprincipen bör medlemsstaterna i samarbete med sina lokala 
myndigheter definiera den bästa förvaltningsnivån för stadsområden.

Ändringsförslag 704
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling som 
delegeras till städer för förvaltning genom 
de integrerade territoriella investeringar 
som avses i artikel 99 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling för 
förvaltning genom de integrerade 
territoriella investeringar som avses i 
artikel 99 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 705
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – del 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling som 
delegeras till städer för förvaltning genom 
de integrerade territoriella investeringar 
som avses i artikel 99 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå kan tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling i 
funktionella stadsområden och delegeras 
till städer eller andra befintliga organ som 
förvaltar funktionella stadsområden för 
förvaltning genom de integrerade 
territoriella investeringar som avses i
artikel 113(69) i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen], eller, 
om tillämpligt, i enlighet med artikel 
113(7) i förordning (EU) No [...]/2012 
[grundförordning]. Summan ska anges i 
kontraktet om partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 706
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling som
delegeras till städer för förvaltning genom
de integrerade territoriella investeringar 
som avses i artikel 99 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling. 
Förvaltningen av dessa kan delegeras till 
städer som berörs av de integrerade 
territoriella investeringar som avses i 
artikel 99 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

Or. es

Ändringsförslag 707
Peter Simon
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling som 
delegeras till städer för förvaltning genom 
de integrerade territoriella investeringar 
som avses i artikel 99 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar utveckling av städer, 
regioner eller territoriella områden som 
delegeras till städer eller andra befintliga 
instanser för förvaltning som i enlighet 
med artikel 113.6 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen] 
förvaltar funktionella stadsområden eller 
andra funktionella territoriella områden 
eller till vilka detta uppdrag kan delegeras 
enligt artikel 113.7 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. de

Motivering

Eftersom en hållbar stadsutveckling inte enbart rör städerna utan i dagsläget även sker i 
större territoriella områden som omfattar exempelvis flera städer, en stad och dess 
omgivande landsbygd eller regionala sammanslagningar, och eftersom mångfalden av 
områdeskategorier i medlemsstaterna är stor, bör detta återspeglas i definitionen av de 
urbana områden som ska utvecklas.

Ändringsförslag 708
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – del 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling som 
delegeras till städer för förvaltning genom 
de integrerade territoriella investeringar 
som avses i artikel 99 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling för 
förvaltning genom de integrerade 
territoriella investeringar som avses i 
artikel 99 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].
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Or. en

Ändringsförslag 709
Catherine Bearder

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – del 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling som 
delegeras till städer för förvaltning genom 
de integrerade territoriella investeringar 
som avses i artikel 99 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling och 
ska delegeras till städer för förvaltning 
genom de integrerade territoriella 
investeringar som avses i artikel 99 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 710
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – del 2 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förekommande fall bör stöd ges till 
mekanismer som stärker befintliga och 
främjar nya kopplingar mellan stad och 
landsbygd, för att förbättra faktorer som 
länkar och stärker utvecklingen i varje 
region, och samtidigt se till att ramarna 
för gemenskapens stöd är komplementära.

Or. en

Ändringsförslag 711
Bogusław Sonik
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led 2 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förekommande fall bör stöd ges till 
mekanismer som stärker befintliga och 
främjar nya kopplingar mellan stad och 
landsbygd, för att förbättra faktorer som 
länkar och stärker utvecklingen i varje 
region, och samtidigt se till att ramarna 
för gemenskapens stöd är komplementära.

Or. en

Ändringsförslag 712
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 a. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 51 i förordning (EU) nr [...] / 2012 
[HLR] främja kapacitetsuppbyggnad och 
nätverksbyggande mellan lokala 
myndigheter och utbyte av erfarenheter 
kring stadspolitik på EU-nivå inom 
områden med anknytning till 
investeringsprioriteringar i Eruf och som 
rör en hållbar stadsutveckling. 

Or. en

Ändringsförslag 713
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 b. Kommissionen ska också stödja 
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nätverksbyggande mellan alla lokala 
myndigheter som genomför innovativa 
åtgärder på initiativ av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 714
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Därutöver kan genom undantag från 
artikel 87.1 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen] en 
separat prioritering av hållbar 
stadsutveckling skapas i de operativa 
programmen, som kan innehålla 
investeringsprioriteringar för olika 
tematiska mål.

Or. de

Ändringsförslag 715
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 Utgår.
Plattformen för stadsutveckling
1. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 51 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] inrätta en plattform 
för stadsutveckling för att främja dels 
kapacitetsbyggande och 
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nätverkssamarbete mellan städer, dels 
utbyte av erfarenheter rörande 
stadsutvecklingspolitik på unionsnivå på 
områden relaterade till Erufs 
investeringsprioriteringar och hållbar 
stadsutveckling.
2.
Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta en förteckning 
över städer som ska delta i plattformen på 
grundval av de förteckningar som 
fastställs i partnerskapsavtalen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 14.2.
Förteckningen ska innehålla högst 
300 städer, med högst 20 städer per 
medlemsstat. Städerna ska väljas ut enligt 
följande kriterier:
(a) Befolkning, med hänsyn till specifika 
drag i de olika ländernas stadssystem.
(b) Förekomsten av en strategi för 
integrerade åtgärder för att tackla de 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga 
samt de samhälleliga utmaningarna i 
stadsområdena.
3. Plattformen ska också stödja 
nätverksarbete mellan alla städer som
vidtar innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ.

Or. de

Ändringsförslag 716
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
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Plattform för stadsutveckling
1. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 51 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] inrätta en plattform 
för stadsutveckling för att främja dels 
kapacitetsbyggande och 
nätverkssamarbete mellan städer, dels 
utbyte av erfarenheter rörande 
stadsutvecklingspolitik på unionsnivå på 
områden relaterade till Erufs 
investeringsprioriteringar och hållbar 
stadsutveckling.
2.
Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta en förteckning 
över städer som ska delta i plattformen på 
grundval av de förteckningar som 
fastställs i partnerskapsavtalen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 14.2.
Förteckningen ska innehålla högst 
300 städer, med högst 20 städer per 
medlemsstat. Städerna ska väljas ut enligt 
följande kriterier:
a) Befolkning, med hänsyn till specifika 
drag i de olika ländernas stadssystem.
b) Förekomsten av en strategi för 
integrerade åtgärder för att tackla de 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga 
samt de samhälleliga utmaningarna i 
stadsområdena.

3. Plattformen ska också stödja 
nätverksarbete mellan alla städer som 
vidtar innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ.

Or. en
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Ändringsförslag 717
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 718
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

.

Or. en
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Ändringsförslag 719
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Plattformer för stadsutveckling ska 
gynnas för att främja dels 
kapacitetsbyggande och nätverkssamarbete 
mellan städer, dels utbyte av erfarenheter 
rörande stadsutvecklingspolitik på 
unionsnivå på områden relaterade till Erufs 
investeringsprioriteringar och hållbar 
stadsutveckling.

Or. es

Ändringsförslag 720
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 a (ny)

Text Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 a. Kommissionen ska använda 
befintliga program och organ för att 
underlätta kapacitetsuppbyggnad, 
nätverksarbete och utbyte av erfarenheter 
som beskrivs i punkt (2d). 

Or. en

Ändringsförslag 721
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 a. Kommissionen ska använda 
befintliga program och organ för att 
underlätta kapacitetsuppbyggnad, 
nätverksarbete och utbyte av erfarenheter 
som beskrivs i punkt (1). (Punkterna 1 
och 1a kommer att ingå i artikel 7.).

Or. en

Ändringsförslag 722
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – del 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta en förteckning 
över städer som ska delta i plattformen på 
grundval av de förteckningar som 
fastställs i partnerskapsavtalen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 14.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 723
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – del 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta en förteckning 
över städer som ska delta i plattformen på 
grundval av de förteckningar som 
fastställs i partnerskapsavtalen. Dessa 

utgår
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genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 14.2.).

Or. en

Ändringsförslag 724
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta en förteckning 
över städer som ska delta i plattformen på 
grundval av de förteckningar som 
fastställs i partnerskapsavtalen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 14.2.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 725
Bogusław Sonik

 Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – del 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta en förteckning 
över städer som ska delta i plattformen på 
grundval av de förteckningar som 
fastställs i partnerskapsavtalen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 14.2.). 

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 726
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – del 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen ska innehålla högst 
300 städer, med högst 20 städer per 
medlemsstat. Städerna ska väljas ut enligt 
följande kriterier:
a) Befolkning, med hänsyn till specifika 
drag i de olika ländernas stadssystem.
b) Förekomsten av en strategi för 
integrerade åtgärder för att tackla de 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga 
samt de samhälleliga utmaningarna i 
stadsområdena.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 727
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen ska innehålla högst 
300 städer, med högst 20 städer per 
medlemsstat. Städerna ska väljas ut enligt 
följande kriterier:

utgår

a) Befolkning, med hänsyn till specifika 
drag i de olika ländernas stadssystem.
b) Förekomsten av en strategi för 
integrerade åtgärder för att tackla de 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga 
samt de samhälleliga utmaningarna i 
stadsområdena.

Or. es
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Ändringsförslag 728
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – del 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen ska innehålla högst 
300 städer, med högst 20 städer per 
medlemsstat. Städerna ska väljas ut enligt 
följande kriterier:
a) Befolkning, med hänsyn till specifika 
drag i de olika ländernas stadssystem.
b) Förekomsten av en strategi för 
integrerade åtgärder för att tackla de 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga 
samt de samhälleliga utmaningarna i 
stadsområdena.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 729
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led 2 – punkt a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Befolkning, med hänsyn till specifika 
drag i de olika ländernas stadssystem.

utgår

Or. en

Ändringsförslag730
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Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Förekomsten av en strategi för 
integrerade åtgärder för att tackla de 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga 
samt de samhälleliga utmaningarna i 
stadsområdena.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 731
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – andra stycket – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Förekomsten av en strategi för 
integrerade åtgärder för att tackla de 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga 
samt de samhälleliga utmaningarna i 
stadsområdena.

b) Förekomsten av en strategi för 
integrerade åtgärder som innefattar både 
representanter för det civila samhället och 
de lokala myndigheterna för att tackla de 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga 
samt de samhälleliga utmaningarna i 
stadsområdena.

Or. fr

Ändringsförslag 732
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – andra stycket – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Främjandet av specifika och 
innovativa åtgärder som innefattar alla 
nyckelaktörer så som representanter för 
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lokala myndigheter och icke-statliga 
organisationer som ämnar tackla 
hemlösheten i stadsområden.

Or. fr

Ändringsförslag 733
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led 2 – led b a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b a) c) bestämmelserna i punkt a) bör 
inte hindra valet av städer som är belägna 
i perifera regioner eller i regioner där 
befolkningens storlek är betydligt mindre 
än i medlemsstatens stora 
storstadsområden.

Or. en

Ändringsförslag 734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med utgångspunkt i sina territoriella 
egenskaper ska medlemsstaterna i 
samordning med regionala och lokala 
myndigheter bestämma vilka städer som 
ska delta på grundval av de avgörande 
kriterierna.

Or. es

Ändringsförslag 735
Viktor Uspaskich
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Plattformen ska också stödja 
nätverksarbete mellan alla städer som 
vidtar innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ.

3. Plattformen ska också stödja 
nätverksarbete mellan stads- och 
landsbygdsområden, samt lokala och 
regionala myndigheter som vidtar 
innovativa åtgärder på kommissionens 
initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 736
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Plattformen ska också stödja 
nätverksarbete mellan alla städer som 
vidtar innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ.

3. Kommissionen ska också stödja 
nätverksarbete mellan alla lokala
myndigheter som vidtar innovativa 
åtgärder på kommissionens initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 737
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Plattformen ska också stödja 
nätverksarbete mellan alla städer som 
vidtar innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ.

3. Kommissionen ska också stödja 
nätverksarbete mellan alla lokala
myndigheter som vidtar innovativa 
åtgärder på kommissionens initiativ.

Or. en
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Ändringsförslag 738
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På kommissionens initiativ får Eruf 
stödja innovativa åtgärder inom området 
hållbar stadsutveckling, upp till ett tak på 
0,2 % av det totala årliga Eruf-anslaget. 
Åtgärderna ska omfatta studier och
pilotprojekt för att kartlägga eller testa nya 
lösningar inom hållbar stadsutveckling 
med relevans på unionsnivå.

1. På kommissionens initiativ ska Eruf 
stödja innovativa åtgärder inom området 
hållbar stadsutveckling, inklusive 
utveckling av stadsnära områden och i 
förekommande fall, motsvarande åtgärder 
som stöds av andra CSF fonder, i 
synnerhet Europeiska socialfonden, upp 
till ett tak på 0,5 % av det totala årliga 
Eruf-anslaget. Åtgärderna ska omfatta 
studier och pilotprojekt, samt inkludera 
bottom-up-strategier för lösningar som 
innebär aktivt deltagande, och studier för 
att kartlägga eller testa nya lösningar av de 
strukturella utmaningarna för en hållbar 
och inkluderande stadsutveckling med 
relevans på unionsnivå, såsom förnyelse av 
eftersatta bostadsområden. Kommissionen 
ska säkerställa ett nära samarbete med de 
partner som nämns i artikel 5 i förordning 
(EU) nr [...] / 2012 [HLR], inklusive med 
lokala, regionala och civilsamhällets 
partner under samtliga skeden av 
åtgärdernas utformning och 
genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 739
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På kommissionens initiativ får Eruf 1. På kommissionens initiativ får Eruf 
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stödja innovativa åtgärder inom området 
hållbar stadsutveckling, upp till ett tak på 
0,2 % av det totala årliga Eruf-anslaget. 
Åtgärderna ska omfatta studier och 
pilotprojekt för att kartlägga eller testa nya 
lösningar inom hållbar stadsutveckling 
med relevans på unionsnivå.

stödja innovativa åtgärder inom området 
hållbar stadsutveckling för alla, upp till ett 
tak på 0,2 % av det totala årliga Eruf-
anslaget. Åtgärderna ska omfatta studier 
och pilotprojekt för att kartlägga eller testa 
nya lösningar inom hållbar stadsutveckling 
med relevans på unionsnivå.

Or. fr

Ändringsförslag 740
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På kommissionens initiativ får Eruf 
stödja innovativa åtgärder inom området 
hållbar stadsutveckling, upp till ett tak på 
0,2 % av det totala årliga Eruf-anslaget. 
Åtgärderna ska omfatta studier och 
pilotprojekt för att kartlägga eller testa nya 
lösningar inom hållbar stadsutveckling 
med relevans på unionsnivå.

1. På kommissionens initiativ får Eruf 
stödja innovativa åtgärder inom området 
hållbar stadsutveckling, upp till ett tak på 
0,2 % av det totala årliga Eruf-anslaget. 
Åtgärderna ska omfatta studier och 
pilotprojekt för att kartlägga eller testa nya 
lösningar inom hållbar stadsutveckling 
med relevans på unionsnivå. 
Kommissionen ska säkerställa att ett nära 
samarbete sker med städer, landsbygd, 
och stadsnära områden, som innebär att 
lokala, regionala och civilsamhällets 
parter aktivt deltar i alla skeden av 
utarbetandet och genomförandet av 
åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 741
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På kommissionens initiativ får Eruf 
stödja innovativa åtgärder inom området 
hållbar stadsutveckling, upp till ett tak på 
0,2 % av det totala årliga Eruf-anslaget. 
Åtgärderna ska omfatta studier och 
pilotprojekt för att kartlägga eller testa nya 
lösningar inom hållbar stadsutveckling
med relevans på unionsnivå.

1. På kommissionens initiativ får Eruf 
stödja innovativa åtgärder inom området 
hållbar stadsutveckling, upp till ett tak på 
0,2 % av det totala årliga Eruf-anslaget. 
Åtgärderna ska omfatta studier och 
pilotprojekt för att kartlägga eller testa nya 
lösningar inom hållbar stadsutveckling 
med relevans på unionsnivå 
Kommissionen ska säkerställa att ett nära 
samarbete sker med städer, landsbygd, 
och stadsnära områden, som innebär att 
lokala, regionala och civilsamhällets 
parter aktivt deltar i alla skeden av 
utarbetandet och genomförandet av 
åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 742
Bogusław Sonik

 Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.På kommissionens initiativ får Eruf 
stödja innovativa åtgärder inom området 
hållbar stadsutveckling, upp till ett tak på 
0,2 % av det totala årliga Eruf-anslaget. 
Åtgärderna ska omfatta studier och 
pilotprojekt för att kartlägga eller testa nya 
lösningar inom hållbar stadsutveckling 
med relevans på unionsnivå..

1. På kommissionens initiativ får Eruf 
stödja innovativa åtgärder inom området 
hållbar stadsutveckling, upp till ett tak på 
0,2 % av det totala årliga Eruf-anslaget. 
Åtgärderna ska omfatta studier och 
pilotprojekt för att kartlägga eller testa nya 
lösningar inom hållbar stadsutveckling 
med relevans på unionsnivå. 
Kommissionen ska säkerställa att ett nära 
samarbete sker med städer, landsbygd, 
och stadsnära områden, som innebär att 
lokala, regionala och civilsamhällets 
parter aktivt deltar i alla skeden av 
utarbetandet och genomförandet av 
åtgärderna..

Or. en
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Ändringsförslag 743
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 4 får man 
genom innovativa åtgärder stödja all 
verksamhet som krävs för att uppnå de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] och motsvarande 
investeringsprioriteringar.

2. Genom undantag från artikel 4 får man 
genom innovativa åtgärder stödja all 
verksamhet som krävs för att uppnå de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] och motsvarande 
investeringsprioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 744
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 4 får man 
genom innovativa åtgärder stödja all 
verksamhet som krävs för att uppnå de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] och motsvarande 
investeringsprioriteringar.

2. Genom undantag från artikel 4 får man 
genom innovativa åtgärder stödja all 
verksamhet som krävs för att uppnå de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] och motsvarande 
investeringsprioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 745
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 13 rörande 
förfaranden för urvalet och 
genomförandet av innovativa åtgärder.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 746
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med svåra och beständiga 
naturbetingade och demografiska nackdelar 
i enlighet med artikel 111.4 i förordning 
(EU) nr …/2012 [grundförordningen] ska i 
första hand inriktas på de specifika 
svårigheterna i dessa områden..

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med svåra och beständiga 
naturbetingade och demografiska nackdelar 
i enlighet med artikel 111.4 i förordning 
(EU) nr …/2012 [grundförordningen] ska i 
första hand inriktas på de specifika 
svårigheterna i dessa områden.

Minst 10 % av Erufs tilldelade resurser, 
på nationell nivå i berörda medlemsstater, 
ska fördelas till integrerade åtgärder till 
bergsområdens, öars eller glest befolkade 
områdens utveckling för förvaltning 
genom de integrerade territoriella 
investeringar som avses i artikel 99 i 
förordning (EU) nr [...] / 2012 [HLR].
Det särskilda anslaget till områden med 
svåra och permanenta naturbetingade 
eller demografiska nackdelar ska inte 
endast anses kompensera för de extra 
kostnader som dessa nackdelar medför 
och som anges i artikel 174 och 175 i 
fördraget, utan bör även ge stöd så att 
deras specifika tillgångar tas tillvara.
(a) de tematiska mål som anges i artikel 9 
i förordning (EU) nr [...] / 2012 [HLR] 
med avseende på betydelsen av länken 
mellan stad och landsbygd i 
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bergsområden.
(b) hållbara transporter, 
mobilitetstjänster, godstransporter och 
startstöd för transporttjänster, (c) insatser 
rörande begränsade lagringsmöjligheter, 
en överdimensionerad 
produktionsapparat och underhåll av 
denna, samt arbetskraftsbrist på den 
lokala marknaden.
(c) de stora möjligheter som en hållbar 
tillväxt innebär: förnybara energikällor, 
turismprojekt, som grundas på skydd av 
natur-, kultur- och historiska arv, 
precisionsindustrier, ett högkvalitativt 
jordbruk samt innovativa små och 
medelstora företag.
(e) de särskilda utmaningar som hoten 
mot naturen och klimatförändringar 
innebär, kan integreras i de territoriella 
strategierna och öppna för innovativa 
metoder för politisk styrning.
(d) de särskilda utmaningar som 
demografiska förändringar och originella 
sociala modeller (säsongsbetonad 
verksamhet) innebär, kan ge intressanta 
möjligheter och lösningar för 
inkluderande tillväxt.
(e) de starka begränsningarna i fråga om 
tillgänglighet kan förvandlas till 
tillgångar för smart tillväxt om bredband 
eller satellitnät kan nå bergsområden och 
öar.
Vissa specifika program, som de 
multiregionala programmen, eller vissa 
avsnitt i ett regionalt program bör stödjas 
för att se till att särskild uppmärksamhet 
riktas mot funktionella områden som 
består av bergsområden, dalar och 
omgivningar vid foten av bergsmassiv. 
Sedan kan strategiska metoder utvecklas 
på multiregional nivå i "massiv" skala 
(multiregional nivå) och operativa 
åtgärder kan inledas på "dalens nivå" 
(multilokal nivå).
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Bergsregioner, öar och glesbefolkade 
områden med svåra och permanenta 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar behöver en enhetlig och 
integrerad strategi för ”gemenskapsledd 
lokal utveckling", strategier som 
genomförs av lokala myndigheter och som 
kopplar Eruf till 
sammanhållningsfonden, ESF och 
politiken för landsbygdsutveckling, som 
en länk till integrerade 
investeringsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 747
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionsförslag Ändringsförslag

1. Operativa program som samfinansieras 
av Eruf i områden med svåra och 
beständiga naturbetingade och 
demografiska nackdelar i enlighet med 
artikel 111.4 i förordning (EU) nr …/2012 
[grundförordningen] ska i första hand 
inriktas på de specifika svårigheterna i 
dessa områden.
.

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med svåra och beständiga 
naturbetingade och demografiska nackdelar 
i enlighet med artikel 111.4 i förordning 
(EU) nr …/2012 [grundförordningen] ska i 
första hand inriktas på de specifika 
svårigheterna i dessa områden.

Minst 10 % av Erufs tilldelade resurser, 
på nationell nivå i berörda medlemsstater, 
ska fördelas till integrerade åtgärder till 
bergsområden, öar eller glest befolkade 
områdens utveckling för förvaltning 
genom de integrerade territoriella 
investeringar som avses i artikel 99 i 
förordning (EU) nr [...] / 2012 [HLR].
Det särskilda anslaget till områden med 
svåra och beständiga naturbetingade och 
demografiska nackdelar ska inte endast 
anses kompensera för de extra kostnader 
som dessa nackdelar medför och som 
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anges i artikel 174 och 175 i fördraget, 
utan bör även ge stöd så att deras 
specifika tillgångar tas tillvara.

Or. en

Ändringsförslag 748
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med svåra och beständiga 
naturbetingade och demografiska nackdelar 
i enlighet med artikel 111.4 i förordning 
(EU) nr …/2012 [grundförordningen] ska i 
första hand inriktas på de specifika 
svårigheterna i dessa områden.

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med svåra och beständiga 
naturbetingade och demografiska nackdelar 
i enlighet med artikel 111.4 i förordning 
(EU) nr …/2012 [grundförordningen] ska i 
första hand inriktas på de specifika 
svårigheterna i dessa områden.

De särskilda tilläggsanslagen till områden 
som är drabbade av ständiga och svåra 
geografiska nackdelar ska användas för 
att minska dessa områdens 
begränsningar, öka deras attraktionskraft 
bland människor och företag, och för att 
använda dessa områdens tillgångar.
Stöd kommer att ges till åtgärder på 
följande områden:
(a) de tematiska mål som anges i artikel 9
i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].
(b) mobilitetstjänster, godstransporter och 
startstöd för transporttjänster.
(c) samarbetsåtgärder som inte omfattas 
av förordning (EU) nr [...] / 2012 om 
särskilda bestämmelser om stöd från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
vars mål är europeiskt territoriellt 
samarbete.

Or. en
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Ändringsförslag 749
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med svåra och beständiga 
naturbetingade och demografiska nackdelar 
i enlighet med artikel 111.4 i förordning 
(EU) nr …/2012 [grundförordningen] ska i 
första hand inriktas på de specifika 
svårigheterna i dessa områden.

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med svåra och beständiga 
naturbetingade och demografiska nackdelar 
i enlighet med artikel 111.4 i förordning 
(EU) nr …/2012 [grundförordningen] ska i 
första hand inriktas på de specifika 
svårigheterna i dessa områden.

De särskilda tilläggsanslagen till områden 
som är drabbade av ständiga och svåra 
geografiska nackdelar ska användas för 
att minska dessa områdens 
begränsningar, öka deras attraktionskraft 
bland människor och företag, och för att 
använda dessa områdens tillgångar. Stöd 
kommer att ges till åtgärder på följande 
områden:
(a) de tematiska mål som anges i artikel 9 
i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen],
(b) mobilitetstjänster, godstransporter och 
startstöd för transporttjänster,
(c) samarbetsåtgärder som inte omfattas 
av förordning (EU) nr [...] / 2012 om 
särskilda bestämmelser om stöd från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
vars mål är europeiskt territoriellt 
samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 750
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Förslag till förordning
Artikel 10 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med svåra och beständiga 
naturbetingade och demografiska nackdelar 
i enlighet med artikel 111.4 i förordning 
(EU) nr …/2012 [grundförordningen] ska i 
första hand inriktas på de specifika 
svårigheterna i dessa områden.

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med svåra och beständiga 
naturbetingade och demografiska 
nackdelar, såsom de nordligaste 
regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet, öregioner, 
gränsregioner och bergsregioner, i 
enlighet med artikel 111.4 i förordning 
(EU) nr …/2012 [grundförordningen] ska i 
första hand inriktas på de specifika 
svårigheterna i dessa områden.

Or. fr

Ändringsförslag 751
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med svåra och beständiga
naturbetingade och demografiska nackdelar 
i enlighet med artikel 111.4 i förordning 
(EU) nr …/2012 [grundförordningen] ska i
första hand inriktas på de specifika 
svårigheterna i dessa områden.

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med allvarliga och 
permanenta, naturbetingade och 
demografiska nackdelar i enlighet med 
såväl artikel 174 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt som 
artikel 111.4 i förordning (EU) nr …/2012 
[grundförordningen] ska i första hand 
inriktas på att förbättra rörligheten och 
tillgängligheten för dessa regioner samt 
på de specifika svårigheterna i dessa 
områden.

Or. es

Motivering

Artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som ger en bredare bild av 
regionerna med allvarliga och permanenta demografiska nackdelar, bör inbegripas.



AM\903904SV.doc 151/170 PE491.055v01-00

SV

Ändringsförslag 752
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med svåra och beständiga
naturbetingade och demografiska nackdelar 
i enlighet med artikel 111.4 i förordning 
(EU) nr …/2012 [grundförordningen] ska i 
första hand inriktas på de specifika 
svårigheterna i dessa områden.

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med allvarliga och 
permanenta, naturbetingade och 
demografiska nackdelar i enlighet med 
såväl artikel 174 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt som 
artikel 111.4 i förordning (EU) nr …/2012 
[grundförordningen] ska i första hand 
inriktas på de specifika svårigheterna i 
dessa områden.

Or. es

Ändringsförslag 753
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med svåra och beständiga 
naturbetingade och demografiska nackdelar 
i enlighet med artikel 111.4 i förordning 
(EU) nr …/2012 [grundförordningen] ska i 
första hand inriktas på de specifika 
svårigheterna i dessa områden.

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med svåra och beständiga 
naturbetingade och demografiska nackdelar 
i enlighet med artikel 111.4 i förordning 
(EU) nr …/2012 [grundförordningen] och 
artikel 174 i fördraget om europeiska 
unionens funktionssätt ska i första hand 
inriktas på de specifika svårigheterna i 
dessa områden.

Or. de

Ändringsförslag 754



PE491.055v01-00 152/170 AM\903904SV.doc

SV

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med svåra och beständiga
naturbetingade och demografiska nackdelar 
i enlighet med artikel 111.4 i förordning 
(EU) nr …/2012 [grundförordningen] ska i 
första hand inriktas på de specifika 
svårigheterna i dessa områden.

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med allvarliga och 
permanenta, naturbetingade och 
demografiska nackdelar i enlighet med 
artikel 111.4 i förordning (EU) nr …/2012 
[grundförordningen] och artikel 174 i 
EUF–fördraget ska i första hand inriktas 
på de specifika svårigheterna i dessa 
områden.

Or. es

Ändringsförslag 755
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de tematiska mål som anges i artikel 9 
i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] angående betydelsen 
av en länk mellan stad och landsbygd i 
bergsområden.

Or. en

Ändringsförslag 756
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) hållbara transporter, mobilitetstjänster 



AM\903904SV.doc 153/170 PE491.055v01-00

SV

samt startstöd för transporttjänster.

Or. en

Ändringsförslag 757
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) insatser rörande begränsade 
lagringsmöjligheter, en 
överdimensionerad produktionsapparat 
och underhåll av denna, samt 
arbetskraftsbrist på den lokala 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 758
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) de stora möjligheter som en hållbar 
tillväxt innebär: förnybara energikällor, 
turismprojekt, som grundas på skydd av 
natur-, kultur- och historiska arv, 
precisionsindustrier, ett högkvalitativt 
jordbruk samt innovativa små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 759
Bogusław Sonik
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) de särskilda utmaningar som hoten 
mot naturen och klimatförändringar 
innebär, kan integreras i de territoriella 
strategierna och öppna för innovativa 
metoder för politisk styrning;

Or. en

Ändringsförslag 760
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) d) de särskilda utmaningar som 
demografiska förändringar och originella 
sociala modeller (säsongsbetonad 
verksamhet) innebär, kan ge intressanta 
möjligheter och lösningar för 
inkluderande tillväxt;

Or. en

Ändringsförslag 761
Bogusław Sonik

 Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) de starka begränsningarna i fråga om 
tillgänglighet kan förvandlas till 
tillgångar för smart tillväxt om bredband 
eller satellitnät kan nå bergsområden och 
öar.
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Or. en

Ändringsförslag 762
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder ska stödjas inom följande 
områden:
a) Samtliga de tematiska mål som 
fastställs i artikel 9 i den allmänna 
förordningen om de europeiska fonderna.
b) Startstöd till transporttjänster.
c) Samarbetsåtgärder som inte omfattas 
av förordningen om fastställande av 
särskilda bestämmelser för Europeiska 
utvecklingsfondens stöd till målet om 
europeiskt territoriellt samarbete.

Or. es

Ändringsförslag 763
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vissa specifika program, som de 
multiregionala programmen, eller vissa 
avsnitt i ett regionalt program bör stödjas 
för att rikta särskild uppmärksamhet mot 
funktionella områden som består av 
bergsområden, dalar och omgivningar vid 
foten av bergsmassiv. Sedan kan 
strategiska metoder utvecklas på 
multiregional nivå i "massiv" skala 
(multiregional nivå) och operativa 
åtgärder kan inledas på "dalens nivå" 
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(multilokal nivå). Bergsområden, öar och 
glesbefolkade områden med svåra och 
permanenta naturbetingade och 
demografiska nackdelar behöver en 
enhetlig och integrerad strategi för ”lokal 
gemenskapsledd utveckling", strategier 
som genomförs av lokala myndigheter och 
som kopplar Eruf till 
sammanhållningsfonden, ESF och 
politiken för landsbygdsutveckling, som 
en länk till integrerade 
investeringsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 764
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda tilläggsanslagen för 
regionerna i de yttersta randområdena ska 
användas för att kompensera för 
extrakostnader som är kopplade till de 
nackdelar som avses i artikel 349 fördraget 
och som uppkommer i de yttersta 
randområdena i samband med stöd till

De särskilda tilläggsanslagen för de yttersta 
randområdena ska användas för att 
kompensera för de nackdelar som 
uppkommer genom de faktorer som avses 
i artikel 349 i fördraget, i syfte att stödja de 
specifika målen för gemenskapsstrategin 
för dessa områden med stöd till i 
synnerhet

Or. es

Ändringsförslag 765
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda tilläggsanslagen för 
regionerna i de yttersta randområdena ska 

De särskilda tilläggsanslagen för de yttersta 
randområdena ska användas för att 
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användas för att kompensera för 
extrakostnader som är kopplade till de 
nackdelar som avses i artikel 349 fördraget 
och som uppkommer i de yttersta 
randområdena i samband med stöd till

kompensera för de nackdelar som 
uppkommer genom de faktorer som avses 
i artikel 349 i fördraget, i syfte att stödja de 
specifika målen för gemenskapsstrategin 
för dessa områden med stöd till i 
synnerhet

Or. es

Motivering

Såsom anges i artikel 349 i fördraget för kombinationen av en rad beständiga faktorer med 
sig en rad nackdelar för dessa områden, av vilka flertalet svårligen låter sig mätas.

Ändringsförslag 766
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) godstransporter och startstöd för 
transporttjänster;

(b) hållbara transporter och 
mobilitetstjänster och startstöd för dessa
tjänster;

Or. en

Ändringsförslag 767
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) godstransporter och startstöd för 
transporttjänster,

b) godstransporter och startstöd för 
transporttjänster, inbegripet förbindelser 
med angränsande tredjeländer,

Or. es
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Ändringsförslag 768
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

78. godstransporter och startstöd för 
transporttjänster,

78. passagerar- och godstransporter och 
start-, utvecklings- och förbättringsstöd
för transporttjänster,

Or. pt

Motivering

De yttersta randområdena måste göra stora investeringar i passagerar- och godstransporter 
på grund av sina unika naturbetingade förhållanden. Det stöd som tilldelas är viktigt för att 
öka regionernas konkurrenskraft och förbättra deras ekonomiska och sociala förutsättningar. 
Utvecklingen och förbättringen av de befintliga tjänsterna bör stödjas vid sidan av startstödet 
för nya transporttjänster så att tjänsterna optimeras.

Ändringsförslag 769
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) godstransporter och startstöd för 
transporttjänster,

b) godstransporter och startstöd för säkra 
transporttjänster,

Or. es

Motivering

Startstöd till säkra transporttjänster bör planeras.

Ändringsförslag 770
Juan Fernando López Aguilar
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) godstransporter och startstöd för 
transporttjänster,

b) godstransporter och startstöd för 
transporttjänster, inbegripet förbindelser 
med angränsande tredjeländer,

Or. es

Motivering

De yttersta randområdenas integrering i sina respektive geografiska områden är en prioritet 
för strategin för de yttersta randområdena eftersom de är belägna tusentals kilometer från
den europeiska kontinenten men samtidigt mycket nära tredjeländer som utgör deras 
naturliga inflytelseområde och i förhållande till vilka det finns en potential för ekonomiska 
förbindelser och handelsförbindelser av alla slag.

Ändringsförslag 771
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

79. insatser rörande begränsade 
lagringsmöjligheter, en överdimensionerad 
produktionsapparat och underhåll av 
denna, samt arbetskraftsbrist på den lokala 
marknaden.

79. insatser rörande begränsade 
lagringsmöjligheter, en överdimensionerad 
produktionsapparat och underhåll av 
denna, utbildning samt arbetskraftsbrist på 
den lokala marknaden, och investeringar i 
kultur, idrott och hållbar turism.

Or. pt

Motivering

De yttersta randområdena måste blicka framåt och investera i ekonomisk verksamhet som kan 
locka fler människor att skapa välfärd och sysselsättning. I detta sammanhang har turism, 
kultur och idrott särskild betydelse när det gäller att ge ekonomierna i de yttersta 
randområdena nytt liv och det bör vara möjligt att investera i deras modernisering, förbättra 
deras förutsättningar och locka fler invånare.
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Ändringsförslag 772
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led c a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c a) (c) de stora möjligheter som en 
hållbar tillväxt innebär: förnybara 
energikällor, projekt för turism som 
grundas på skydd av natur-, kultur- och 
historiska arv;

Or. en

Ändringsförslag 773
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 50 % av de särskilda 
tilläggsanslagen ska tilldelas åtgärder 
som bidrar till diversifieringen och 
moderniseringen av ekonomierna i 
regionerna i de yttersta randområdena, 
med särskild inriktning på de tematiska 
mål som anges i leden 1, 2 och 3 i 
artikel 9 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

utgår

Or. es

Ändringsförslag 774
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 50 % av de särskilda
tilläggsanslagen ska tilldelas åtgärder 
som bidrar till diversifieringen och 
moderniseringen av ekonomierna i 
regionerna i de yttersta randområdena, 
med särskild inriktning på de tematiska 
mål som anges i leden 1, 2 och 3 i 
artikel 9 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

Utgår

Or. pt

Motivering

Det särskilda tilläggsanslaget för de yttersta randområdena och för glesbefolkade regioner 
har införlivats i ändringsförslaget till artikel 11. Om de glesbefolkade regionerna inte måste 
avsätta en procentandel av det särskilda tilläggsanslag som de får för specifika mål, ska inte 
heller de yttersta randområdena behöva göra det. Avsikten är att tillämpa de särskilda 
tilläggsanslagen på samma sätt för alla stödberättigade regioner.

Ändringsförslag 775
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 50 % av de särskilda 
tilläggsanslagen ska tilldelas åtgärder som 
bidrar till diversifieringen och 
moderniseringen av ekonomierna i 
regionerna i de yttersta randområdena, med 
särskild inriktning på de tematiska mål 
som anges i leden 1, 2 och 3 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

Minst 50 % av de särskilda 
tilläggsanslagen ska tilldelas åtgärder som 
bidrar till diversifieringen och 
moderniseringen av ekonomierna i
regionerna i de yttersta randområdena, i 
linje med den hållbara territoriella 
utvecklingen.

Or. xm
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Motivering

Det särskilda anslaget avser de yttersta randområdenas strukturella nackdelar. 
Diversifieringen av ekonomin är en viktig aspekt, och stödet bör inte endast avse 
prioriteringarna 1, 2 och 3 i grundförordningen till förmån för flexibiliteten och för att 
hantera mångfalden av dessa nackdelar.

Ändringsförslag 776
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 50 % av de särskilda 
tilläggsanslagen ska tilldelas åtgärder som 
bidrar till diversifieringen och 
moderniseringen av ekonomierna i 
regionerna i de yttersta randområdena, 
med särskild inriktning på de tematiska 
mål som anges i leden 1, 2 och 3 i 
artikel 9 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

Artikel 4 berör inte de särskilda 
tilläggsanslagen.

Or. fr

Ändringsförslag 777
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 50 % av de särskilda 
tilläggsanslagen ska tilldelas åtgärder som 
bidrar till diversifieringen och
moderniseringen av ekonomierna i 
regionerna i de yttersta randområdena, med 
särskild inriktning på de tematiska mål som 
anges i leden 1, 2 och 3 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

Minst 30 % av de särskilda 
tilläggsanslagen ska tilldelas åtgärder som 
bidrar till diversifieringen och 
moderniseringen av ekonomierna i 
regionerna i de yttersta randområdena, med 
särskild inriktning på de tematiska mål som 
anges i leden 1, 2 och 3 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].



AM\903904SV.doc 163/170 PE491.055v01-00

SV

Or. fr

Motivering

En öronmärkning av 50 % av de särskilda tilläggsanslagen till diversifieringsåtgärder är en 
ändring i paradigmen som gör tillämpningen orealistisk från och med 2014, eftersom 
tilldelningsmålen främst tyder på minskningen av extra kostnader. Ett belopp på 30 % är mer 
balanserat med tanke på de lokala realiteterna.

Ändringsförslag 778
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Alla företag som grundas i de yttersta 
randområdena kan gynnas av de särskilda 
tilläggsanslagen och, genom undantag 
från artikel 3.1 a, av alla produktiva 
investeringar som finansieras av Eruf.

Or. fr

Ändringsförslag 779
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det belopp för vilket 
samfinansieringsandelen gäller ska stå i 
proportion till de extra kostnader som 
avses i punkt 1 och som stödmottagaren 
ådragit sig när det gäller driftsstöd och 
utgifter endast för allmännyttiga 
skyldigheter och avtal och kan omfatta de 
totala stödberättigande kostnaderna för 
utgifter för investeringar.

3. Det belopp för vilket 
samfinansieringsandelen gäller ska stå i 
proportion till de kostnader som 
stödmottagaren ådragit sig när det gäller 
driftsstöd och utgifter endast för 
allmännyttiga skyldigheter och avtal och 
kan omfatta de totala stödberättigande 
kostnaderna för utgifter för investeringar.

Or. es
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Ändringsförslag 780
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

81. Det belopp för vilket 
samfinansieringsandelen gäller ska stå i 
proportion till de extra kostnader som 
avses i punkt 1 och som stödmottagaren 
ådragit sig när det gäller driftsstöd och 
utgifter endast för allmännyttiga 
skyldigheter och avtal och kan omfatta de 
totala stödberättigande kostnaderna för 
utgifter för investeringar.

81. Det belopp för vilket 
samfinansieringsandelen gäller ska stå i 
proportion till de kostnader som 
stödmottagaren ådragit sig när det gäller 
driftsstöd och utgifter endast för 
allmännyttiga skyldigheter och avtal och 
kan omfatta de totala stödberättigande 
kostnaderna för utgifter för investeringar.

Or. pt

Motivering

Alla investeringar som stödmottagarna gör bör vara berättigade till samfinansiering, och inte 
endast beloppet för merkostnaderna på grund av läget i ett yttersta randområde. Syftet är att 
anpassa stödberättigandet för stödmottagare i de yttersta randområdena till 
stödberättigandet för de övriga stödmottagarna i mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner och mer utvecklade regioner.

Ändringsförslag 781
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla företag som vill göra 
investeringar i de yttersta randområdena 
kan vara berättigade till stöd från Eruf 
eller till det särskilda tilläggsanslaget, 
oavsett sina egenskaper eller sin 
ekonomiska verksamhet, i syfte att bidra 
till att öka dessa regioners utveckling och 
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konkurrenskraft och att minska 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnader.

Or. pt

Motivering

Alla företag, oavsett om de är små och medelstora företag eller stora bolag, bör ha rätt till 
det särskilda tilläggsanslaget. För att återuppliva den ekonomiska verksamheten i de yttersta 
randområdena är det grundläggande att små och medelstora företag som är verksamma i de 
yttersta randområdena inte utesluts från tillgången till detta särskilda tillägganslag för att de 
ägs av stora bolag. Dessutom bör företag som faktiskt avser att investera i yttersta 
randområden vara stödberättigade.

Ändringsförslag 782
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

84. stöd till transport av personer enligt 
artikel 107.2 a i fördraget,

Utgår

Or. pt

Motivering

På grund av dessa regioners naturbetingade förhållanden är transporttjänster dyra för 
regionerna och deras medborgare. Transporttjänster bör också vara stödberättigade och 
därmed kunna bidra till en ökad ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

Ändringsförslag 783
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – led c – led 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Alla företag som är etablerade i de 
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yttersta randområdena kan dra nytta av 
det specifika tilläggsanslaget och, oaktat 
art. 3.(1)(a), även av alla produktiva 
investeringar som finansieras av Eruf;

Or. en

Ändringsförslag 784
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Bland företagen bör endast små och 
medelstora företag och mikroföretag ha 
rätt till det särskilda tilläggsstödet och till 
investeringar som finansieras genom 
Eruf.

Or. xm

Motivering

Små och medelstora företag får för närvarande mycket begränsat stöd från strukturfonderna, 
eftersom de jämfört med stora bolag inte alltid har de tillräckliga resurserna för att växa. 
Eftersom de utgör drivkrafter för ekonomin kommer strukturfondsmedel till små och 
medelstora företag och mikroföretag att underlätta genomförandet av företagens 
tillväxtpotential och skapa arbetstillfällen genom att följa principerna i småföretagsakten.

Ändringsförslag 785
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4 a. Alla företag som är etablerade i de 
yttersta randområdena kan dra nytta av 
det specifika tilläggsanslaget och, oaktat 
art. 3.(1)(a), även av alla produktiva 
investeringar som finansieras av Eruf.



AM\903904SV.doc 167/170 PE491.055v01-00

SV

Or. en

Motivering

Med hänsyn till den specifika miljön för affärsverksamhet och vilka konsekvenser 
tillämpningen av den europeiska definitionen av små och medelstora företag får i de yttersta 
randområdena, måste det betonas att alla typer av företag bör vara berättigade till 
finansiering för att stödja bästa möjliga utvecklingspotential i dessa regioner.

Ändringsförslag 786
Riikka Manner, Jens Nilsson

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Genom undantag från artikel 4 och 
artikel 3.1.2 ska det särskilda 
tilläggsanslaget för de norra 
glesbefolkade regionerna få särskild 
uppmärksamhet inom ramen för de 
tematiska målsättningarna i 1, 2, 3, 4 och 
7 i artikel 9 i förordning EU nr …/2012 
(grundförordningen).

Or. xm

Motivering

De extremt glesbefolkade områdena i norra Sverige och Finland har en särskild 
konstitutionell status i enlighet med Sveriges och Finlands anslutningsfördrag till EU. I 
glesbefolkade områden är det svårare att tillhandahålla offentliga och privata tjänster och att 
stimulera utvecklingen av ekonomisk verksamhet. Den aktuella lagstiftningen omfattar vissa 
möjligheter att ge stöd från Eruf för strategiskt viktiga investeringar i infrastruktur, och detta 
borde även omfatta budgetperioden 2014-2020.

Ändringsförslag 787
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Delegering
1. Kommissionens ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter på de villkor som 
fastställs i denna artikel.
2. Kommissionen ska tilldelas befogenhet 
att anta de delegerade akter som avses i 
artikel 9.3 på obestämd tid från och med 
den 1 januari 2014.
3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 9.3 kan när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
trätt i kraft.
4. När kommissionen antagit en delegerad 
akt ska den samtidigt underrätta 
Europaparlamentet och rådet.
5. En delegerad akt som antagits enligt 
artikel 9.3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
motsatt sig detta inom två månader från 
det datum då akten delgetts 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet före 
utgången av denna period har informerat 
kommissionen om att de inte kommer att 
motsätta sig detta. Denna period ska 
förlängas med två månader på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet.

Or. es

Ändringsförslag 788
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Jan Olbrycht

Förslag till förordning 
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska tilldelas befogenhet 
att anta de delegerade akter som avses i 
artikel 9.3 på obestämd tid från och med 
den 1 januari 2014.

2. Kommissionen ska tilldelas befogenhet 
att anta de delegerade akter som avses i 
artikel 9.3 under en period om tre år från 1 
januari 2014. Kommissionen ska utarbeta 
en rapport angående delegering 
delegation befogenheter senast nio 
månader före utgången av treårsperioden. 
Delegeringen av befogenheter ska 
automatiskt förlängas till dess att en 
översyn gjorts av denna förordning, om 
inte Europaparlamentet och rådet 
motsätter sig en sådan förlängning, vilket 
ska ske senast 3 månader före utgången 
av denna period.
__________________
1 EUT: Vänligen ange här datum för 
förordningens införande .

Or. en

Ändringsförslag 789
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 9.3 kan när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om att återkalla innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 9.3 kan när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallande innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
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akter som redan trätt i kraft. akter som redan trätt i kraft..

Or. en

Ändringsförslag 790
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antagits enligt 
artikel 9.3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
motsatt sig detta inom två månader från det 
datum då akten delgetts Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet före utgången 
av denna period har informerat 
kommissionen om att de inte kommer att 
motsätta sig detta. Denna period ska 
förlängas med två månader på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet

5. En delegerad akt som antagits enligt 
artikel 9.3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
motsatt sig detta inom tre månader från det 
datum då akten delgetts Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet före utgången 
av denna period har informerat 
kommissionen om att de inte kommer att 
motsätta sig detta. Denna period ska 
förlängas med tre månader på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet

Or. en


