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Ändringsförslag 1878
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla formuleringar med ”måste” bör bytas 
ut mot ”bör”. Förutom i bestämmelserna 
som avser partnerskap (enligt artikel 5), 
där ”ska” bör behållas.
(Detta är ett övergripande ändringsförslag 
som bör tillämpas på hela texten om GSR.)

Or. en

Motivering

Detta ska tillämpas genomgående i GSR-bilagan.

Ändringsförslag 1879
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – inledningen – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med ramen är att, enligt artikel 10, 
samordna, integrera och balansera målen 
inom de olika politikområdena i särskilda 
regionala sammanhang, och i synnerhet 
samordna och balansera 
investeringsprioriteringar med de 
tematiska målen som fastställts i artikel 9 
och utan att påverka prioriteringarna och 
målen som fastställts i de fondspecifika 
förordningarna.

Or. en
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Ändringsförslag 1880
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – inledningen – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna ram är att, enligt artikel 
10, samordna, integrera och balansera 
målen inom EU:s olika politikområden i 
särskilda nationella, regionala och lokala 
sammanhang, och i synnerhet samordna 
och balansera 
investeringsprioriteringarna med de 
tematiska målen som fastställts i artikel 9. 
Genomförandet av denna ram måste 
respektera principen om förenkling för att 
inte skapa ytterligare administrativ börda.

Or. en

Motivering

Med tanke på det territoriella perspektivet i sammanhållningspolitiken bör samtliga 
territoriella nivåer återspeglas i texten. Denna förordning får heller inte leda till en ökad 
administrativ börda.

Ändringsförslag 1881
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – inledningen – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förutom ramen som anges i denna bilaga 
bör kommissionen stödja medlemsstaterna 
och regionerna genom att anta en icke 
uttömmande meny av rekommenderade 
åtgärder för fonderna som omfattas av 
GSR i form av en delegerad rättsakt i 
enlighet med artikel 142. Denna 
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icke-uttömmande meny, som är en del av 
GSR, bör ge medlemsstaterna och 
regionerna riktlinjer för hur de ska 
översätta de tematiska målen som 
fastställts i artikel 9 i denna förordning 
till programplanering, med tanke på de 
olika behoven, utmaningarna och 
möjligheterna för regionerna och den 
nödvändiga flexibiliteten för regional 
hållbar utveckling.
(till Inledning, Syftet med GSR)

Or. en

Ändringsförslag 1882
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.1 – punkt 1.1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.2. Principen om flernivåstyre måste 
respekteras för att underlätta att social, 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning uppnås.

Or. en

Motivering

Unionens prioriteringar bör inte nämnas.

Ändringsförslag 1883
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.1 – punkt 1.1.2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.2a. I enlighet med artikel 5 ska 
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medlemsstaterna organisera ett 
partnerskap med företrädare för behöriga 
regionala, lokala och andra myndigheter, 
näringslivets och arbetsmarknadens 
parter samt organ som företräder 
civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling samt 
icke-statliga organisationer som främjar 
social inkludering och organisationer som 
är verksamma inom områdena kultur, 
utbildning och ungdomspolitik. Särskild 
uppmärksamhet ska ges till grupper som 
kan tänkas påverkas av programmen och 
kan ha svårigheter att påverka dem.

Or. en

Ändringsförslag 1884
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.1 – punkt 1.1.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.3. För att garantera ett effektivt 
flernivåstyre måste medlemsstaterna 
utföra följande uppgifter:
a) Genomföra partnerskap i enlighet med 
den europeiska uppförandekoden som 
avses i artikel 5.
b) Fastställa samordningsmekanismer 
mellan de olika styrningsnivåerna i 
enlighet med respektive system för 
författningsenliga befogenheter.
c) Rapportera regelbundet om 
genomförande av partnerskap.

Or. en
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Motivering

Det är medlemsstaterna som ansvarar för programplaneringen. Då kan de, inom sin valkrets, 
bestämma om ansvarig myndighet för programplanering eller integrerat tillvägagångssätt.

Ändringsförslag 1885
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.1 – punkt 1.1.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.3. För att garantera ett effektivt 
flernivåstyre måste medlemsstaterna och 
regionerna utföra följande uppgifter:
a) Fastställa samordningsmekanismer 
mellan de olika styrningsnivåerna i 
enlighet med respektive system för 
författningsenliga befogenheter.
b) Rapportera regelbundet om 
genomförande av partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 1886
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.1 – punkt 1.1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.4. På samtliga genomförandenivåer av 
fonderna som omfattas av GSR måste 
partnerskapet organiseras i enlighet med 
nationella regler och åtgärder i syfte att 
direkt involvera regionala och lokala 
myndigheter i förberedelsen av 
partnerskapsavtal och program samt även 
vid förberedelse, genomförande, 
övervakning och utvärdering av dessa 
program. Utöver det bör representanter 
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för regionala och lokala myndigheter 
delta i förhandlingar om 
partnerskapsavtalet och program på 
EU-nivå tillsammans med kommissionen. 
Näringslivets och arbetsmarknadens 
parter, andra offentliga myndigheter, 
liksom organ som företräder 
civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling måste också 
inkluderas där så är relevant för att 
garantera partnerskap i samtliga faser av 
genomförandet av politiken.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar de olika institutionella och konstitutionella 
bestämmelserna i olika medlemsstater. Det möjliggör också för genomförande av principen 
om partnerskap på samtliga EU-nivåer och i alla skeden av utformningen av politiken.

Ändringsförslag 1887
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.1 – punkt 1.1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.4. På samtliga genomförandenivåer av 
fonderna som omfattas av GSR måste 
partnerskap organiseras så att de direkt 
inkluderar regionala och lokala 
myndigheter i förberedelsen och den 
eventuella modifieringen av 
partnerskapsavtal samt även vid 
förberedelse, genomförande, övervakning 
och utvärdering av program. 
Näringslivets och arbetsmarknadens 
parter, andra offentliga myndigheter,
liksom organ som företräder 
civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
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att främja jämlikhet och likabehandling 
måste också inkluderas i samtliga 
ovannämnda faser för att garantera 
partnerskap i samtliga 
genomförandefaser av politiken.

Or. en

Ändringsförslag 1888
Jens Nilsson

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.1 – punkt 1.1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.4. På samtliga genomförandenivåer av 
fonderna som omfattas av GSR måste 
partnerskap organiseras så att de direkt 
inkluderar regionala och lokala 
myndigheter i förberedelsen av 
partnerskapsavtal samt även vid 
förberedelse, genomförande, övervakning 
och utvärdering av dessa program. 
Näringslivets och arbetsmarknadens 
parter, andra offentliga myndigheter, 
liksom organ som företräder 
civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling måste också 
inkluderas av medlemsstaterna samt 
regionala och lokala myndigheter för att 
garantera ett verkligt partnerskap i 
samtliga genomförandefaser av politiken.

Or. en

Ändringsförslag 1889
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.1 – punkt 1.1.4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.4. I samtliga genomförandefaser av 
fonderna som omfattas av GSR måste 
partnerskap organiseras på följande sätt:
Partnerna ska representera olika 
territoriella nivåer i enlighet med den 
institutionella strukturen i 
medlemsstaterna och partnerskapet ska 
fastställas enligt uppfyllande av följande 
minimikrav: (i) representation av de olika 
partnerna baseras på deras respektive 
befogenheter under genomförandet av 
programmen, (ii) partnerna väljer och 
utser sina egna medlemmar som ska 
representera dem i 
övervakningskommittéerna och övriga 
rådgivande organ samt arbetsgrupper som 
fastställts inom ramen för fonderna, (iii) 
övervakningskommittéer är jämställda 
och olika i sin sammansättning, (iv) 
förteckningen över medlemmar i 
övervakningskommittéerna och andra 
arbetsgrupper offentliggörs, (v) varje vald 
partner är medveten om sina uppgifter 
när det gäller sekretess och 
intressekonflikt tack vare särskild 
utbildning och en manualisering av dess 
uppgifter i ett undertecknat meddelande.
Partnerna ska delta direkt i utarbetandet 
av partnerskapsavtalen och i alla skeden 
av programmens utarbetande, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering.
(Ändrar och stryker delar av punkt 1.1.4.)

Or. en

Ändringsförslag 1890
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze
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Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.1 – punkt 1.1.4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.4a. Samarbete med partnerna ska 
följa bästa praxis. Varje medlemsstat ska 
garantera en lämplig nivå av tekniskt stöd 
för att underlätta partnernas engagemang 
och deltagande i alla skeden av 
programplaneringsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 1891
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.1 – punkt 1.1.4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.4b. Medlemsstaterna ska fastställa ett 
partnerskap som respekterar följande 
minimikrav när det gäller förfarande: (i) 
Rättidigt offentliggörande av information 
i debatter om strategiska dokument. (ii) 
Tillräckligt med tid för berörda parter att 
analysera dokumenten, samråda med sina 
medlemmar och valkretsar och ge 
feedback. (iii) Lämpliga kanaler för 
berörda aktörer att ställa frågor eller ge 
förslag och kommentera. (iv) Insyn om 
hur förslag och kommentarer av partner 
har beaktats, inbegripet en förklaring när 
kommentarer har förkastats. (v) 
Spridning av resultaten från samråden. 
Dessutom bör tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning till denna 
process i fråga om fysisk miljö 
säkerställas.

Or. en
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Ändringsförslag 1892
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.1. Principen om hållbar utveckling, 
som avses i artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen (FEU) rör ett 
koncept om framsteg enligt vilket sociala, 
ekonomiska och miljömässiga beaktanden 
ska integreras när man beaktar 
välbefinnande och en bättre livskvalitet 
för de nuvarande och kommande 
generationerna. 
Hållbar utveckling kräver en 
överensstämmelse med 
miljölagstiftningen. Dessutom bör det 
bevisas att övergripande investeringar ger 
nettofördelar för samhället.

(Den andra meningen har lagts till i slutet 
av artikel 1.2.1.)

Or. en

Ändringsförslag 1893
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.2. Överväganden om hållbar 
utveckling liksom principen att 
förorenaren betalar måste därför bli en 
integrerad del i varje plan, från 
utformningen till genomförandet och från 
övervakningen till utvärderingen.
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Medlemsstaterna och regionerna bör 
tillhandahålla aktuella och omfattande 
information om antalet klimatrelaterade 
utgifter i enlighet med metoderna som 
fastställts i förordningen om 
gemensamma bestämmelser. 
Medlemsstaterna och regionerna bör 
spåra utgifter som är kopplade till skyddet 
av den biologiska mångfalden utifrån de 
föreslagna rapporteringsbestämmelserna. 
Framsteg i genomförandet av
övergripande principer som avses i artikel 
8 i denna förordning bör uppvisas genom 
tillämpningen av övergripande 
indikatorer. Som en allmän regel bör de 
som orsakar miljöförstörelse stå för 
kostnaderna för att ställa situationen till 
rätta eller betala ersättning för den 
uppkomna situationen, och medel bör inte 
användas för att täcka upp för 
kostnaderna av att följa befintlig 
lagstiftning.
(Tillägg till det andra stycket i punkt 1.2.2 
och strykning av den sista meningen i 
föredragandenas ursprungliga text.)

Or. en

Ändringsförslag 1894
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.2. Överväganden om hållbar 
utveckling liksom principen att 
förorenaren betalar måste därför bli en 
integrerad del i varje plan, från 
utformningen till genomförandet och från 
övervakningen till utvärderingen. En 
icke-tillämpning av principen att 
förorenaren betalar kan tillåtas endast i 
undantagsfall som föreskrivs i EU:s 
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primärrätt och förutsatt att tydliga 
mildrande åtgärder vidtas.

Or. en

Motivering

Principen att förorenaren betalar måste alltid tillämpas. Undantag bör endast göras om de 
tydligt föreskrivs i Europeiska unionens primärrätt.

Ändringsförslag 1895
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.2. Överväganden om hållbar 
utveckling liksom principen att 
förorenaren betalar måste därför bli en 
integrerad del i varje plan, från 
utformningen till genomförandet och från 
övervakningen till utvärderingen. En 
icke-tillämpning av principen att 
förorenaren betalar kan endast tillåtas i 
undantagsfall med stöd av starka bevis 
och förutsatt att tydliga mildrande 
åtgärder vidtas. Beslut om undantag 
måste ingå i utvärderingarna på förhand 
och de strategiska miljöbedömningarna 
av partnerskapsavtal samt övriga 
relevanta program.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att upprätta strikta normer och tydliga metoder för beslutsfattande 
avseende tillämpningen av principen att förorenaren betalar i syfte att förhindra godtyckliga 
beslut i fall där intressena hos enskilda beslutsfattare motverkar EU:s miljöskydd. Beslut om 
proportionalitet när det gäller kostnader för miljöskydd måste bedömas mycket noggrant och 
i god tid före programmets genomförande för att förhindra att miljöskadliga projekt är 
stödberättigade. Detta ökar den effektiva användningen av fonderna och förhindrar 
eventuella beteenden utan transparens under programmets genomförande.
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Ändringsförslag 1896
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.3. För att ta itu med de komplicerade 
utmaningarna som de står inför måste 
medlemsstaterna och regionerna utnyttja 
samtliga tillgängliga unionspolitiska 
instrument. Särskilt när det gäller att 
hantera klimatförändringarna måste 
resurserna fokuseras på förebyggande 
och mildrande åtgärder, samtidigt som 
man minimerar de externa kostnaderna. 
Samtliga nya investeringar som gjorts 
med stöd från fonderna som omfattas av 
GSR måste vara av en sådan karaktär att 
de i sig tål påverkan från 
klimatförändringar och naturkatastrofer.
(Lägg till de sista fyra orden till den andra 
meningen i punkt 1.2.3 i föredragandenas 
text.)

Or. en

Ändringsförslag 1897
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.3. För att ta itu med de komplicerade 
utmaningarna som de står inför måste 
medlemsstaterna och regionerna utnyttja 
samtliga tillgängliga unionspolitiska 
instrument. För att särskilt kunna ta itu 
med klimatförändringarna som innebär 
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olika risker för olika regioner måste 
resurserna fokuseras på förebyggande 
och mildrande åtgärder. Samtliga nya 
investeringar som gjorts med stöd från 
fonderna som omfattas av GSR måste 
vara av en sådan karaktär att de i sig tål 
påverkan från klimatförändringar och 
naturkatastrofer.
(Ska ha samma lydelse som punkt 1.2.3 i 
föredragandenas ändringsförslag om GSR 
men med en hänvisning om att 
klimatförändringarna innebär olika risker 
för olika regioner.)

Or. en

Ändringsförslag 1898
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.3. För att ta itu med de komplicerade 
utmaningarna som de står inför måste 
medlemsstaterna utnyttja samtliga 
tillgängliga unionspolitiska instrument. 
Särskilt när det gäller att hantera 
klimatförändringarna måste resurserna 
fokuseras på förebyggande och mildrande 
åtgärder. Samtliga nya investeringar som 
gjorts med stöd från fonderna som 
omfattas av GSR måste vara av en sådan 
karaktär att de i sig tål påverkan från 
klimatförändringar och naturkatastrofer.

Or. en

Motivering

Det är medlemsstaterna som ansvarar för programplaneringen. Då kan de inom sitt 
institutionella och konstitutionella system bestämma om ansvarig myndighet för 
programplanering eller integrerat tillvägagångssätt.
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Ändringsförslag 1899
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.3. För att ta itu med de komplicerade 
utmaningarna som de står inför måste 
medlemsstaterna och regionerna utnyttja 
samtliga tillgängliga unionspolitiska 
instrument. Särskilt när det gäller att 
hantera klimatförändringarna måste 
resurserna fokuseras på att spara energi 
samt förebyggande och mildrande 
åtgärder. För att hantera förlusten av 
biologisk mångfald ska resurser fokuseras 
på förebyggande och återställande 
åtgärder. Samtliga nya investeringar som 
gjorts med stöd från fonderna som 
omfattas av GSR måste vara mycket 
energi- och resurseffektiva samt av en 
sådan karaktär att de i sig tål påverkan 
från klimatförändringar och 
naturkatastrofer. För att dessutom 
återspegla betydelsen av påverkan på 
klimat och biologisk mångfald från 
EU-finansierade investeringar bör 
strategiska miljöbedömningar av program 
även inkludera en utvärdering av 
inverkan på klimat och biologisk 
mångfald, inbegripet en mätning av 
programmets utsläpp av växthusgaser.

Or. en

Motivering

Förutom att spåra klimatrelaterade utgifter är det nödvändigt att införliva en övergripande 
begränsning av klimatpåverkan i samtliga program som ett sätt att säkerställa 
investeringarnas kvalitet med hänsyn till EU:s begränsningsmål för klimatförändringar. För 
att garantera en hållbar utveckling är det nödvändigt med en utvärdering av påverkan på 
klimatet och den biologiska mångfalden. Det är det lämpligaste sättet för att förhindra 
investeringar med negativ inverkan från att genomföras och förbättra kvaliteten på 
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sammanhållningspolitiken. Dessutom är klimatpåverkan enkel att mäta och en tydlig metod 
existerar redan, som kommer att tillåta en öppen programutvärdering.

Ändringsförslag 1900
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.4. Eruf och sammanhållningsfonden 
måste fortsätta att stödja stora 
investeringar i medlemsstaternas 
infrastrukturer för att uppfylla kraven i 
vattenramdirektivet och andra relevanta 
direktiv. Tekniska lösningar, som bidrar 
till hållbara åtgärder, finns och nya är på 
väg. Eruf måste därför fortsätta att ge 
stöd till forskning inom detta område. Ett 
sådant stöd ska komplettera åtgärder som 
omfattas av Horisont 2020. 
Finansieringen av åtgärder för biologisk 
mångfald kan göras tillgänglig genom 
EJFLU och EHFF. EJFLU kan också 
utnyttjas för att stödja markförvaltare när 
obligatoriska miljökrav leder till 
områdesspecifika nackdelar.

Or. en

Motivering

Det är medlemsstaterna som ansvarar för programplaneringen. Då kan de inom sitt 
institutionella och konstitutionella system bestämma om ansvarig myndighet för 
programplanering eller integrerat tillvägagångssätt.
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Ändringsförslag 1901
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.4. Om Eruf och 
sammanhållningsfonden stödjer viktiga 
investeringar i medlemsstaternas och 
regionernas infrastrukturer ska dessa 
investeringar uppfylla kraven i 
vattenramdirektivet och andra relevanta 
direktiv. Principen att förorenaren betalar 
kan även tillämpas på finansiering av 
potentiellt miljöskadliga verksamheter, 
särskilt när det gäller finansieringen av 
infrastruktur. I sådana fall bör 
finansiering endast ske om 
användaravgifter och internaliseringen av 
de externa kostnaderna inte täcker 
kostnaden av investeringen och kostnaden 
av eventuella skador som orsakas.[1] EUT 
ref....... Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 
2000.
(Ändrar och lägger till en mening till 
punkt 1.2.4.)

Or. en

Ändringsförslag 1902
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.4. Eruf och sammanhållningsfonden 
måste fortsätta att göra större 
investeringar i medlemsstaternas och 
regionernas infrastrukturer i syfte att 
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uppfylla kraven i vattenramdirektivet och 
andra relevanta direktiv. Tekniska 
lösningar, som bidrar till hållbara 
åtgärder, finns och nya är på väg. Eruf 
måste därför fortsätta att ge stöd till 
forskning inom detta område. Ett sådant 
stöd ska komplettera åtgärder som 
omfattas av Horisont 2020. 
Finansieringen av åtgärder för biologisk 
mångfald kan även göras tillgänglig 
genom EJFLU och EHFF. EJFLU kan 
även användas för att tillhandahålla stöd 
för hållbar förvaltning av naturresurser 
för att främja kunskapsöverföring och 
innovation, förstärka jordbrukets 
konkurrenskraft och utveckling för alla i 
landsbygdsområdena.

Or. en

Ändringsförslag 1903
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.4. Eruf och sammanhållningsfonden 
måste fortsätta att stödja investeringar i 
medlemsstaternas och regionernas 
infrastrukturer för att uppfylla kraven i 
miljölagstiftningen (till exempel 
vattenramdirektivet, livsmiljödirektivet, 
avfallsdirektivet och andra relevanta 
direktiv). Ekosystemsbaserade tekniska 
och icke-tekniska lösningar, som bidrar 
till hållbara åtgärder, finns och nya är på 
väg. Eruf måste därför fortsätta att ge 
stöd till forskning inom detta område. Ett 
sådant stöd ska rikta sig mot att 
komplettera åtgärder som omfattas av 
Horisont 2020. Finansieringen av 
åtgärder för biologisk mångfald som 
efterfrågas i ramarna för prioriterade 
åtgärder kan göras tillgänglig genom 
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fonderna som omfattas av GSR. EJFLU 
kan också användas för att stödja 
markförvaltare när obligatoriska 
miljökrav leder till områdesspecifika 
nackdelar.

Or. en

Motivering

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är inte bara till för större investeringar och 
nya strategier för ekosystemsbaserade lösningar inom klimatområdet och smarta tekniker 
handlar inte bara om infrastruktur och teknik. EU:s strategi för biologisk mångfald flaggar 
för att samtliga fonder ska bidra till finansieringen av biologisk mångfald. Därför bör 
samtliga GSR-fonder garantera investeringar i biologisk mångfald.

Ändringsförslag 1904
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.4. Eruf och sammanhållningsfonden 
måste fortsätta att göra större 
investeringar i medlemsstaternas och 
regionernas infrastrukturer i syfte att 
uppfylla kraven i vattenramdirektivet och 
andra relevanta direktiv. Tekniska 
lösningar, som bidrar till hållbara 
åtgärder, finns och nya är på väg. Eruf 
måste därför fortsätta att ge stöd till 
forskning inom detta område. 
Finansieringen av åtgärder för biologisk 
mångfald kan göras tillgänglig genom 
EJFLU och EHFF. EJFLU kan också 
utnyttjas för att stödja markförvaltare när 
obligatoriska miljökrav leder till 
områdesspecifika nackdelar.

Or. en
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Motivering

Följande mening utgår: Ett sådant stöd ska komplettera åtgärder som omfattas av Horisont 
2020.

Ändringsförslag 1905
Guido Milana, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.4a. Europeiska havs- och 
fiskerifonden (EHFF) kommer att bidra 
till att uppfylla målen om tillväxt, 
sysselsättning och hållbarhet i den 
reformerade gemensamma 
fiskeripolitiken samt stödja 
genomförandet av EU:s integrerade 
havspolitik. EHFF kan finansiera 
hållbart fiske och vattenbruk samt bidra 
till hållbara marina ekosystem och 
inkluderande territoriell utveckling och 
förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 1906
Markus Pieper

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.5. Strävan efter hållbar utveckling får 
inte bli en teknisk övning. För att se till 
att detta mål anpassas på plats till 
verksamheten i fonderna som omfattas av 
GSR måste förvaltningsmyndigheterna ta 
vederbörlig och konsekvent hänsyn till 
detta mål genom programmets livscykel 
samt anta en mer aktiv strategi när det 
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gäller att minska insatsernas 
miljöskadliga effekter, bland annat genom 
att vidta följande åtgärder:
a) Styra investeringar mot de mest 
resurseffektiva alternativen.
b) Noggrant avväga behovet av 
investeringar när investeringarna har en 
betydande negativ påverkan på miljön.
c) Ha ett långsiktigt perspektiv när man 
jämför livscykelkostnader för alternativa 
investeringsmetoder.
(Ska ha samma lydelse som punkt 1.2.5 i 
bilagan såsom föreslagits i 
föredragandenas ändringsförslag om GSR, 
punkt d utgår (ökad användning av 
miljöanpassad offentlig upphandling).)

Or. en

Motivering

I kristider kan en kostnadseffektiv offentlig upphandling i vissa fall vara rimligare än en 
miljöanpassad offentlig upphandling.

Ändringsförslag 1907
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Användning av miljöanpassad offentlig 
upphandling.
(Ordet ”ökad” tas bort i punkt 1.2.5, 
led d.)

Or. en
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Ändringsförslag 1908
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.5a. Utvärderingen av investeringars 
miljömässiga hållbarhet bör ske utifrån 
tydligt definierade kriterier för 
miljömässig hållbarhet, särskilt i 
resursintensiva sektorer eller sektorer som 
har en stor påverkan på klimat och 
biologisk mångfald (transport, 
infrastruktur, avfall, energi – särskilt 
användningen av biomassa, etc.).

Or. en

Motivering

Hållbarhetskriterierna för investeringar behövs för att förhindra skadliga investeringar. Om 
de är bristfälligt utformade och genomförda kan till exempel utvecklingen av projekt för 
förnybar energi vara kontraproduktiv när det gäller EU:s mål om biologisk mångfald. Därför 
är det nödvändigt att fastställa strikta bindande regler för deras användning. 
Hållbarhetskriterierna gör det möjligt att skapa konsekvens bland EU:s flera mål och 
förhindra kontraproduktiva investeringar.

Ändringsförslag 1909
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.2 – punkt 1.2.5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.5a. Hållbar förvaltning av biologisk 
mångfald och ekosystem bör främjas, 
särskilt i de yttersta randområdena.

Or. en
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Ändringsförslag 1910
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.3 – punkt 1.3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3.1. Medlemsstater och regioner bör 
vidta lämpliga åtgärder för att avlägsna 
skillnader och förhindra varje form av 
diskriminering på grund av kön, ras, 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder, 
sexuell läggning eller könsidentitet, i alla 
skeden av genomförandet av fonderna 
som omfattas av GSR.
(Ändringar i 1.3.1.)

Or. en

Ändringsförslag 1911
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.3 – punkt 1.3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3.1. Medlemsstaterna bör öka sina 
ansträngningar för att avlägsna 
skillnader och främja jämställdhet, liksom 
bekämpa diskriminering på grund av kön, 
ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning i alla skeden av 
genomförandet av fonderna som omfattas 
av GSR.

Or. en
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Motivering

Detaljernas utformning vid genomförandet av fonderna bör lämnas till medlemsstaterna och 
regionerna utifrån de framsteg de gjort för att garantera jämställdhet.

Ändringsförslag 1912
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.3 – punkt 1.3.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3.2. Medlemsstaterna bör uppfylla 
jämställdhetsmålet och vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra varje form av 
diskriminering under förberedelsen, 
genomförandet, övervakningen, 
utvärderingen av insatserna i 
programmen som medfinansieras av 
fonderna som omfattas av GSR och tydligt 
fastställa de åtgärder som ska beaktas för 
denna princip i programmen. Hinder för 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 
bör därför bedömas och hanteras.

Or. en

Motivering

Eventuella åtgärder som vidtas bör grundas på bedömningar och analyser.

Ändringsförslag 1913
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.3 – punkt 1.3.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3.3. Medlemsstaterna och regionerna 
bör uppfylla jämställdhetsmålet som avses 
i artikel 8 i EUF-fördraget och garantera 
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att målet inkluderas vid förberedelsen, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av åtgärderna i samtliga 
fonder som omfattas av GSR och att 
integrationen av jämställdhetsperspektivet 
blir en bindande princip. I programmen i 
Eruf, ESF och sammanhållningsfonden 
bör man uttryckligen ange det förväntade 
bidraget från dessa fonder till 
jämställdhet genom att i detalj fastställa 
mål och instrument. 
Jämställdhetsanalyser bör ingå i 
analyserna av insatsens mål. 
Övervakningssystem och datainsamling är 
också nödvändiga för att ge en tydlig bild 
av hur program uppfyller 
jämställdhetsmålen. Framsteg ska 
uppvisas genom tillämpning av 
övergripande indikatorer. Deltagandet av 
relevanta organ med ansvar för att främja 
jämställdhet i partnerskapet ska 
garanteras. Det rekommenderas starkt att 
man organiserar varaktiga strukturer 
eller uttryckligen skapar en funktion inom 
de befintliga strukturerna för att ge råd 
om jämställdhet och på så sätt 
tillhandahålla den nödvändiga expertisen 
i programmens förberedelse, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering.
Ett ökat deltagande av kvinnor på 
arbetsmarknaden, både som arbetsgivare 
och arbetstagare, skulle stärka unionens 
ekonomi. Det är avgörande för att 
uppfylla sysselsättningsmålen i Europa 
2020 att potentialen för en sådan ökad 
verksamhet frigörs genom att höja 
kvinnornas sysselsättningsgrad. Hinder 
för kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden måste därför hanteras 
fullt ut. Medlemsstaterna och regionerna 
måste se till att det förutom ESF, Eruf, 
sammanhållningsfonden, EHFF och 
EJFLU finns finansiella åtgärder som 
främjar kvinnors ekonomiska oberoende 
och bidrar till att uppnå en lämplig balans 
mellan arbete och privatliv samt främjar 
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kvinnors möjligheter som företagare.
(De första meningarna läggs till i början 
av punkt 1.3.3.)

Or. en

Ändringsförslag 1914
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.3 – punkt 1.3.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3.3. Ett ökat deltagande av kvinnor på 
arbetsmarknaden, både som arbetsgivare 
och arbetstagare, skulle stärka unionens 
ekonomi. För att uppnå 
sysselsättningsmålen i Europa 2020 med 
en sysselsättningsgrad på 75 procent för 
både kvinnor och män är det viktigt att 
man frigör potentialen för en sådan ökad 
verksamhet genom att öka kvinnors 
sysselsättningsgrad. Hindren för kvinnors 
deltagande måste därför tas itu med fullt 
ut genom bland annat en minskad 
segmentering av arbetsmarknaden utifrån 
yrke och sektor genom att man bland 
annat uppmuntrar till ett ökat deltagande 
av kvinnor inom området FoU och 
inkluderar kvinnliga arbetstagare i 
utbildning och yrkesutbildning för ”gröna 
jobb”. Medlemsstaterna och regionerna 
måste vidta särskilda åtgärder för att se 
till att det förutom ESF, Eruf, 
sammanhållningsfonden, EHFF och 
EJFLU finns finansiella åtgärder som 
främjar kvinnors ekonomiska oberoende 
och bidrar till att skapa en lämplig balans 
mellan arbete och privatliv samt att 
kvinnors möjligheter som företagare 
främjas.
(Ändringar i den andra delen av 
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punkt 1.3.3.)

Or. en

Ändringsförslag 1915
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.3 – punkt 1.3.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3.3. Ett ökat deltagande av kvinnor på 
arbetsmarknaden på samma villkor som 
männen, både som arbetsgivare och 
arbetstagare, skulle stärka unionens 
ekonomi. Det är avgörande för att 
uppfylla sysselsättningsmålen i 
Europa 2020 att potentialen för en sådan 
ökad verksamhet frigörs genom att höja 
kvinnornas sysselsättningsgrad. Hinder 
för kvinnors deltagande i 
arbetsmarknaden måste därför hanteras 
fullt ut. Medlemsstaterna och regionerna 
måste se till att det förutom ESF, Eruf, 
sammanhållningsfonden, EHFF och 
EJFLU finns finansiella åtgärder som 
främjar kvinnors ekonomiska oberoende 
och bidrar till att uppnå en lämplig balans 
mellan arbets-, privat- och familjeliv samt 
främjar kvinnors möjligheter som 
företagare.
(Ska ha samma lydelse som punkt 1.3.3 
såsom föreslagits i föredragandenas 
ändringsförslag om GSR men med en 
hänvisning om att kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden måste ske med lika 
rättigheter och på lika villkor som 
männen.)

Or. en
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Ändringsförslag 1916
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.3 – punkt 1.3.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3.3. Ett ökat deltagande av kvinnor på 
arbetsmarknaden, både som arbetsgivare 
och arbetstagare, skulle stärka unionens 
ekonomi. Det är avgörande för att 
uppfylla sysselsättningsmålen i 
Europa 2020 att potentialen för en sådan 
ökad verksamhet frigörs genom att höja 
kvinnornas sysselsättningsgrad.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag tar i beaktande att främjandet av kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden bör betraktas i ljuset av bestämmelserna om tematisk koncentration i ESF, 
som begränsar antalet investeringsprioriteringar särskilt med tanke på reservationen för 
social inkludering. I detta ändringsförslag föreslås att man behåller ambitionen men lämnar 
detaljerna till medlemsstaterna och regionerna.

Ändringsförslag 1917
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.3 – punkt 1.3.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3. Jämställdhet och icke-diskriminering
1.3.1. Medlemsstaterna bör öka sina 
ansträngningar för att avlägsna 
skillnader och främja jämställdhet, liksom 
bekämpa diskriminering på grund av kön, 
ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning i alla skeden av 
genomförandet av fonderna som omfattas 
av GSR.
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1.3.2. Medlemsstaterna bör uppfylla 
jämställdhetsmålet och vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra varje form av 
diskriminering under förberedelsen, 
genomförandet, övervakningen, 
utvärderingen av insatserna i 
programmen som medfinansieras av 
fonderna som omfattas av GSR och tydligt 
fastställa de åtgärder som ska beaktas för 
denna princip i programmen. Hinder för 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 
bör därför bedömas och hanteras.
1.3.3. Ett ökat deltagande av kvinnor på 
arbetsmarknaden, både som arbetsgivare 
och arbetstagare, skulle stärka unionens 
ekonomi. Det är avgörande för att 
uppfylla sysselsättningsmålen i 
Europa 2020 att potentialen för en sådan 
ökad verksamhet frigörs genom att höja 
kvinnornas sysselsättningsgrad.
(Punkt 1.3.4 i föredragandenas text utgår.)

Or. en

Ändringsförslag 1918
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.3 – punkt 1.3.4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3.4a. Yttrandet från de nationella 
jämställdhetsorganen om programmen för 
ESF, Eruf och sammanhållningsfonden 
bör fokusera på att alla nödvändiga 
bestämmelser för främjandet av 
jämställdhet finns. Dessutom 
rekommenderas det starkt att inkludera 
jämställdhetsorgan eller andra 
organisationer som är engagerade i att 
bekämpa diskriminering för att 
tillhandahålla den nödvändiga 
kompetensen i förberedelserna, 
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övervakningen och utvärderingen av 
fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 1919
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.4 – punkt 1.4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4.1. Samtliga produkter och tjänster 
som finns för allmänheten och som är 
medfinansierade av fonderna som 
omfattas av GSR måste vara tillgängliga. 
Särskilt tillgängligheten till den byggda 
miljön, transporter, informations- och 
kommunikationstekniken är nödvändig 
för att inkludera missgynnade grupper, 
inbegripet personer med begränsad 
rörlighet och personer med 
funktionsnedsättning, särskilt genom att 
beakta FN-konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning 
som trädde i kraft den 3 maj 2008 och 
EU:s politik för att genomföra 
FN-konventionen.
(Ändringar och tillägg i punkt 1.4.1.)

Or. en

Ändringsförslag 1920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.4 – punkt 1.4.2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4.2. Det är nödvändigt att på lämpligt 
sätt ta itu med behoven hos dem som 
befinner sig allra längst från 
arbetsmarknaden, personer med 
funktionsnedsättning, migranter, 
flyktingar, asylsökande, hemlösa och 
andra grupper som riskerar att drabbas av 
fattigdom, barn, ungdomar, äldre, etniska 
minoriteter samt andra missgynnade 
grupper för att de ska kunna integreras 
bättre på arbetsmarknaden och till fullo 
delta i samhället.
(Ändringar i punkt 1.4.2.)

Or. en

Ändringsförslag 1921
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.4 – punkt 1.4.2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4.2a. För att kunna uppnå dessa mål är 
det viktigt att vidta lämpliga åtgärder för 
att garantera tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning under 
förberedelsen och genomförandet av 
program och insatser som medfinansieras 
av fonderna som omfattas av GSR.

Or. en

Ändringsförslag 1922
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.4 – punkt 1.4.3



PE491.163v01-00 34/105 AM\904624SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4.3. Medlemsstaterna och regionerna 
måste fortsätta att främja att social 
sammanhållning är jämställt med 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning i samtliga europeiska 
regioner om Europa 2020-strategin ska 
kunna uppnå sina mål. En minimiandel 
för ESF för varje regionskategori 
fastställs i enlighet med artikel 84 punkt 3 
i förordning (EU) nr (...GSR), vilket 
resulterar i en total minimiandel för ESF 
på 25 procent av den budget som avsatts 
för sammanhållningspolitiken (exklusive 
fonden för ett sammanlänkat Europa).
(Den sista meningen läggs till i slutet av 
punkt 1.4.3.)

Or. en

Ändringsförslag 1923
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.4 – punkt 1.4.3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4.3a. Bostadsanpassning för att uppfylla 
Europa 2020-målen, särskilt i 
missgynnade områden och i historiska 
centrala delar.

Or. en

Ändringsförslag 1924
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.4 – punkt 1.4.3a (ny)



AM\904624SV.doc 35/105 PE491.163v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4.3a. Medlemsstaterna och regionerna 
bör vidta lämpliga åtgärder för att 
garantera tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning under 
förberedelsen och genomförandet av 
program och insatser som medfinansieras 
av fonderna som omfattas av GSR samt 
införa aktiva åtgärder med stöd från 
fonderna som omfattas av GSR för att 
främja lika möjligheter.

Or. en

Motivering

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning bör garanteras under förberedelserna 
och genomförandet av program, tillsammans med främjandet av lika möjligheter.

Ändringsförslag 1925
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.5 – punkt 1.5.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.5.1. Att anpassa sig till demografiska 
förändringar är en av de centrala 
utmaningarna för medlemsstaterna och 
regionerna under de kommande 
årtiondena. Kombinationen av en mindre 
förvärvsarbetande befolkning och en 
större andel pensionärer liksom problemet 
med en spridd befolkning kommer att 
sätta ytterligare press på 
medlemsstaternas välfärdssystem och 
därmed på EU:s ekonomiska 
konkurrenskraft.
(Ska ha samma lydelse som punkt 1.5.1 
såsom föreslagits i föredragandenas 
ändringsförslag om GSR, men med en 
hänvisning till att problemen med en 
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spridd befolkning är konkreta.)

Or. en

Ändringsförslag 1926
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.5 – punkt 1.5.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.5.2. De demografiska förändringarna 
innebär nya utmaningar och därmed 
måste den demografiska utvecklingen 
analyseras, studeras och hanteras på 
regional och lokal nivå särskilt där man 
kan se olika utvecklingstrender. 
Medlemsstaterna och regionerna ska när 
det är lämpligt ta i anspråk de fonder som 
omfattas av GSR för att utveckla 
skräddarsydda strategier i syfte att 
hantera demografiska problem och skapa 
utvecklingsmöjligheter för den så kallade 
silverekonomin.

Or. en

Motivering

Uttrycket ”ska förlita sig på” är för starkt och återspeglar inte de nationella resurser som är 
riktade mot detta mål, vilket i många fall kommer att vara mycket större än beloppen från de 
erhållna GSR-fonderna.

Ändringsförslag 1927
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.5 – punkt 1.5.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.5.3. Medlemsstaterna ska använda 
fonderna som omfattas av GSR för att 
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vidta åtgärder i syfte att främja 
inkluderingen av samtliga åldersgrupper, 
inbegripet öka 
sysselsättningsmöjligheterna för äldre, 
vilket kommer att skapa en mängd 
fördelar för människor, samhälle och 
offentliga budgetar. Att på bästa sätt 
använda sig av samtliga befintliga 
mänskliga resurser, inbegripet arbetslösa 
ungdomar, är omedelbara uppgifter för 
fonderna som omfattas av GSR i fråga om 
att bidra till att maximera samtligas 
potential genom aktiva politiska strategier 
för inkludering, liksom förbättrad 
tillgång, tillräcklighet och kvalitet i 
utbildning och sociala stödstrukturer. 
Investeringar i hälsoinfrastrukturer skulle 
tjäna samma mål som ett långt och 
hälsosamt arbetsliv för EU:s samtliga 
medborgare.

Or. en

Motivering

Den föreslagna ordalydelsen fokuserar inte bara på sysselsättningsmöjligheter för äldre utan 
också på andra åtgärder för att förbättra tillträdet till arbetsmarknaden, även för arbetslösa 
ungdomar.

Ändringsförslag 1928
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.5 – punkt 1.5.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.5.4 När medlemsstaterna utarbetar sina 
program ska de beakta att den 
demografiska förändringen kommer att 
vara en utmaning under lång tid. De kan, 
i de regioner som är mest påverkade av 
demografiska förändringar, fastställa 
strategier för att
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a) stödja demografisk förnyelse genom 
bättre villkor för familjer och en 
förbättrad balans mellan arbetsliv och 
familjeliv,
b) vidta sysselsättningsfrämjande 
åtgärder, förbättra produktivitet och 
ekonomiska resultat genom investering i 
utbildning och forskning,
c) på lämpligt sätt fokusera på adekvat 
och kvalitativ utbildning och fortbildning 
samt sociala stödstrukturer, och
d) garantera att hälsovård, social trygghet 
och långtidsvård, inbegripet investeringar 
i infrastruktur, kan tillhandahållas på ett 
kostnadseffektivt sätt.

Or. en

Motivering

Den rättsliga räckvidden och principerna för tematisk koncentration måste beaktas. Genom 
ordet ”ska” införs en skyldighet som inte framgår av själva förordningen. Ändringarna under 
a), b), c) och d) specificerar åtgärderna på ett tydligare sätt.

Ändringsförslag 1929
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.5 – punkt 1.5.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.5.4 När medlemsstaterna och 
regionerna utarbetar sina program måste 
de beakta att den demografiska 
förändringen är en utmaning på lång sikt. 
I de regioner som är mest påverkade av 
demografiska förändringar måste de 
identifiera åtgärder för att
a) stödja demografisk förnyelse genom 
bättre villkor för familjer och en 
förbättrad balans mellan arbetsliv och 
familjeliv,
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b) vidta sysselsättningsfrämjande 
åtgärder, förbättra produktivitet och 
ekonomiska resultat genom investering i 
utbildning, forskning och innovation,
c) fokusera på adekvat och kvalitativ 
utbildning, socialt skydd och sociala 
stödstrukturer,
och
d) garantera att hälsovård, sociala 
tjänster och långtidsvård, inbegripet 
investeringar i infrastruktur, kan 
tillhandahållas på ett kostnadseffektivt 
sätt.
(Återgivande av innehållet i punkt 1.5.4 i 
föredragandens ändringsförslag till GSR, 
men med tillägg av en hänvisning till 
innovation och till socialt skydd.)

Or. en

Ändringsförslag 1930
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.5 – punkt 1.5.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.5.4 När medlemsstaterna och 
regionerna utarbetar sina program måste 
de beakta att den demografiska 
förändringen är en utmaning på lång sikt. 
I de regioner som är mest påverkade av 
demografiska förändringar måste de 
identifiera åtgärder för att
a) stödja demografisk förnyelse genom 
bättre villkor för familjer och en 
förbättrad balans mellan arbetsliv och 
privatliv,
b) vidta sysselsättningsfrämjande 
åtgärder, förbättra produktivitet och 
ekonomiska resultat genom investering i 
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utbildning och forskning,

c) fokusera på adekvat och kvalitativ 
utbildning och sociala stödstrukturer, och
d) garantera att hälsovård och 
långtidsvård, inbegripet investeringar i 
infrastruktur, kan tillhandahållas på ett 
kostnadseffektivt sätt.
(Ändring av ord i punkt 1.5.4 led a)

Or. en

Ändringsförslag 1931
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.5 – punkt 1.5.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.5.4 När medlemsstaterna och 
regionerna utarbetar sina program måste 
de beakta att den demografiska 
förändringen är en utmaning på lång sikt. 
I de regioner som är mest påverkade av 
demografiska förändringar måste de 
identifiera åtgärder för att
a) stödja demografisk förnyelse genom 
bättre villkor för familjer och en 
förbättrad balans mellan arbetsliv och 
familjeliv,
b) vidta sysselsättningsfrämjande 
åtgärder, förbättra produktivitet och 
ekonomiska resultat genom investering i 
utbildning och forskning,
c) fokusera på adekvat och kvalitativ 
utbildning, socialt skydd och sociala 
stödstrukturer,
och
d) garantera att hälsovård, sociala 
tjänster och långtidsvård, inbegripet 
investeringar i infrastruktur, kan 
tillhandahållas på ett kostnadseffektivt 
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sätt.

Or. en

Ändringsförslag 1932
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.5 – punkt 1.5.4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) garantera att hälsovård och 
långtidsvård, inbegripet investeringar i 
infrastruktur, kan tillhandahållas.

Or. en

Motivering

Strykning av ”kostnadseffektiv”.

Ändringsförslag 1933
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 – punkt 1.6.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.2 I detta sammanhang gör fonderna 
som omfattas av grundförordningen det 
möjligt att kombinera kraften hos olika 
EU-fonder till integrerade paket som är 
skräddarsydda för att passa lokala och 
regionala särskilda behov. Dessa 
instrument är integrerade territoriella 
investeringar, lokalt ledd utveckling, 
integrerade insatser och gemensamma 
handlingsplaner.

Or. en
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Motivering

De instrument som ställs till förfogande i denna förordning bör specificeras.

Ändringsförslag 1934
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 – punkt 1.6.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.2 I detta sammanhang gör fonderna 
som omfattas av grundförordningen det 
möjligt att kombinera kraften hos olika 
EU-fonder till integrerade paket som är 
skräddarsydda för att passa lokala, 
territoriella och regionala särskilda 
behov.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att lägga till den territoriella dimensionen.

Ändringsförslag 1935
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 – punkt 1.6.2 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.2 a För att kunna dra fullständig nytta 
av principen om territoriell 
sammanhållning måste den integrerade 
strategin för att främja smart och hållbar 
tillväxt för alla återspegla den roll som 
spelas av städer, landsbygdsområden, 
fiskeri- och kustområden, områden med 
särskilda geografiska eller demografiska 
problem och ta hänsyn till de särskilda 
utmaningarna för de yttersta 
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randområdena, de nordligaste regionerna 
med mycket låg befolkningstäthet och 
öregioner, gränsregioner och 
bergsregioner. Den måste också omfatta 
kopplingar mellan städer och landsbygd 
vad gäller överkomliga och bra 
infrastrukturer och tjänster.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget tillkommer ytterligare en punkt (1.6.2 ny) i avsnitt 1.6 i bilagan som 
föreslås i föredragandens ändringsförslag till GSR.

Ändringsförslag 1936
Markus Pieper

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 – punkt 1.6.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.3 När medlemsstater och regioner 
utvecklar sina strategier och program för 
att identifiera de lämpligaste insatserna 
måste de särskilt uppmärksamma de mest 
framträdande territoriella, strukturella 
och institutionella särdragen, såsom den 
aktuella regionens konnektivitet, 
sysselsättningsmönster och arbetskraftens 
rörlighet, gränsöverskridande samtrafik, 
kopplingar mellan städer och landsbygd, 
lokala beroendeförhållanden mellan olika 
sektorer, kulturarv, åldrande och 
demografisk utveckling etc.
(Återgivande av innehållet i punkt 1.6.3 i 
bilagan som föreslås i föredragandens 
ändringsförslag till GSR. Tillägg av 
gränsöverskridande samtrafik.)

Or. en
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Ändringsförslag 1937
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 – punkt 1.6.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.3 När medlemsstater och regioner 
utvecklar sina strategier och program för 
att identifiera de lämpligaste insatserna 
måste de särskilt uppmärksamma de mest 
framträdande territoriella, strukturella 
och institutionella särdragen, såsom den 
aktuella regionens konnektivitet, 
sysselsättningsmönster och arbetskraftens 
rörlighet, kopplingar mellan städer och 
landsbygd, hållbar utveckling, lokala 
beroendeförhållanden mellan olika 
sektorer, kulturarv, åldrande och 
demografisk utveckling etc.
(Ändringar i 1.6.3)

Or. en

Ändringsförslag 1938
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 – punkt 1.6.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.3 När medlemsstater tillsammans med 
regioner och lokala myndigheter 
utvecklar sina strategier och program för 
att identifiera de lämpligaste insatserna 
måste de särskilt uppmärksamma de mest 
framträdande territoriella, strukturella 
och institutionella särdragen, såsom det 
aktuella områdets konnektivitet, 
sysselsättningsmönster och arbetskraftens 
rörlighet, kopplingar mellan städer och 
landsbygd, hållbar utveckling, lokala 
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beroendeförhållanden mellan olika 
sektorer, kulturellt och historiskt arv, 
åldrande och demografisk utveckling etc.

Or. en

Motivering

Integrerad utveckling måste genomföras i samarbete med regionala och lokala myndigheter.

Ändringsförslag 1939
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 – punkt 1.6.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.3. När medlemsstaterna och 
regionerna utvecklar sina strategier och 
program, med avsikt att hitta de bäst 
lämpade insatserna, bör de ta särskild 
hänsyn till de dominerande territoriella, 
strukturella och institutionella särdragen 
såsom regionens förbindelser, 
sysselsättningsmönster och arbetskraftens 
rörlighet, kopplingar mellan landsbygd 
och städer, gränsöverskridande 
utmaningar, lokala ömsesidiga beroenden 
mellan olika sektorer, kulturarv, åldrande 
och demografiska ändringar etc.

Or. xm

Motivering

Det är viktigt att ta hänsyn till gränsöverskridande frågor.
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Ändringsförslag 1940
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 – punkt 1.6.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.3 När medlemsstater och regioner 
utvecklar sina strategier och program för 
att identifiera de lämpligaste insatserna 
måste de särskilt uppmärksamma de mest 
framträdande territoriella, strukturella 
och institutionella särdragen, såsom 
rörligheten inom regionen, 
sysselsättningsmönster och arbetskraftens 
struktur, den lokala potentialen för 
energibesparingar, hållbar användning av 
resurser och förnybara energikällor, 
skyddet av den biologiska mångfalden, 
kopplingar mellan städer och landsbygd, 
hållbar utveckling, lokala 
beroendeförhållanden mellan olika 
sektorer, kulturarv, åldrande och 
demografisk utveckling etc.

Or. en

Motivering

Unionens stöd ska ges med respekt för den befintliga lokala utvecklingspotentialen och 
motivera medlemsstaterna och regionerna att utnyttja den. Den lokala potentialen för 
energibesparingar, hållbar användning av resurser, förnybara energikällor och skyddet av 
den biologiska mångfalden bör vara ett viktigt inslag i integrerade tillvägagångssätt.

Ändringsförslag 1941
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 – punkt 1.6.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.4 Medlemsstater måste tillsammans 
med sina regioner och lokala myndigheter 
analysera vilka som är de viktigaste 
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ekonomiska och samhällsrelaterade 
utmaningar som de står inför. För att 
bemöta dessa utmaningar måste de också 
beakta vilka specifika aspekter av sina 
medborgares välbefinnande som de vill 
påverka och förbättra genom den här 
politiken och hur politiken ska utformas 
och framföras i det specifika 
sammanhang som kännetecknar den 
aktuella medlemsstaten eller regionen.

Or. en

Motivering

Ett integrerat tillvägagångssätt måste kunna hantera både ekonomiska och 
samhällsrelaterade utmaningar. Lokala myndigheter kan inte hållas utanför denna process.

Ändringsförslag 1942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 – punkt 1.6.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lokalt ledd utveckling (som bygger på 
erfarenheterna från Leader inom ramen 
för landsbygdsutveckling) kan 
komplettera och förbättra 
tillhandahållandet av offentliga riktlinjer 
för alla GSR-fonder. Den syftar till att 
öka verkan och resurseffektiviteten för 
territoriella utvecklingsstrategier genom 
att delegera beslutsfattande och 
genomförande till ett lokalt partnerskap 
med offentliga, privata och det civila 
samhällets aktörer. 
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Lokalt ledd utveckling ska genomföras 
inom ramen för ett strategiskt 
tillvägagångssätt som följs av de som 
fastställer de offentliga riktlinjerna för att 
garantera att 
nedifrån och upp-definitionen av lokala 
behov inbegriper prioriteringar som 
fastställts på högre nivåer. 
Medlemsstaterna måste därför, i nära 
samarbete med de partner som avses i 
artikel 5 i denna förordning, definiera sitt 
tillvägagångssätt när det gäller lokalt ledd 
utveckling för alla GSR-fonder. Inom 
ramen för EJFLU kommer Leader att 
fortsätta att vara ett obligatoriskt inslag i 
alla program för landsbygdsutveckling. 
Befintliga Leader-grupper måste få 
möjlighet att fortsätta med lokala 
utvecklingsstrategier.
(Det andra meningsblocket ska läggas till i 
slutet av 1.6.4.)

Or. en

Ändringsförslag 1943
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 – punkt 1.6.4 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.4 a Alla instrument som 
medlemsstaterna använder för att få till 
stånd ett integrerat tillvägagångssätt 
måste genomföras inom ramen för 
strategiska tillvägagångssätt som 
tillämpas av valda politiska beslutsfattare 
för att garantera att 
nedifrån och upp-definitionen av lokala 
behov inbegriper prioriteringar som 
fastställts på högre nivåer.

Or. en
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Ändringsförslag 1944
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 – punkt 1.6.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.5 För att utveckla lämpliga politiska 
åtgärder som är skräddarsydda för att 
passa specifika regionala behov måste 
medlemsstaterna och regionerna 
ytterligare utveckla ett integrerat 
territoriellt tillvägagångssätt för 
utformning och genomförande av 
politiska åtgärder, med beaktande av 
kontextuella aspekter men med inriktning 
på följande centrala inslag:
a) En utvärdering av regionens 
utvecklingspotential och kapacitet inom 
ramen för Europa 2020-strategin.
b) En bedömning och utvärdering av 
genomförandet av nya territoriella 
instrument såsom integrerade territoriella 
investeringar, gemensamma 
handlingsplaner och lokalt ledd 
utveckling.
c) En bedömning av de utmaningar på 
utvecklingsområdet som regionen står 
inför och dess möjligheter att hantera 
dem.
d) Beaktande av den lämpliga territoriella 
nivån och sammanhanget för utformning 
och genomförande av politiska åtgärder, 
enligt subsidiaritetsprincipen.
e) Utformning av de åtgärder för 
flernivåstyre som är nödvändiga för att 
garantera att politiken ger effektiva 
resultat.
f) Val av lämpliga resultat- och 
utfallsindikatorer som kan användas för 
övervakning och utvärdering av politiken.
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Or. en

Motivering

I denna ändring återges innehållet i punkt 1.6.5 i bilagan som föreslås i föredragandens 
ändringsförslag till GSR, men med tillägg av en referens till de nyligen föreslagna 
territoriella instrumenten.

Ändringsförslag 1945
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 – punkt 1.6.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.5. För att främja god politik som 
anpassats till specifika regionala behov 
bör medlemsstaterna och regionerna 
vidare utveckla ett integrerat territoriellt 
tillvägagångssätt för utformning och 
genomförande av politiken, med hänsyn 
till relevanta kringaspekter men med 
fokus på följande centrala grundläggande 
delar:
a) En utvärdering av regionens 
möjligheter och kapacitet att utvecklas 
enligt Europa 2020.
b) En bedömning av 
utvecklingsutmaningar som regionen står 
inför samt dess möjlighet att lösa dem.
c) En bedömning av gränsöverskridande 
utmaningar.
d) En övervägning av lämplig territoriell 
omfattning och sammanhang för 
utformning och genomförande av 
politiken enligt proportionalitetsprincipen.
e) Utformningen av nödvändiga 
bestämmelser för flernivåstyre för att 
garantera ett effektivt genomförande av 
politiken.
f) Valet av lämpliga resultat- och 
utfallsindikatorer att användas för 
övervakning och utvärdering av politiken.
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Or. xm

Motivering

Ändringsförslaget lägger till led c) för att ta hänsyn till gränsöverskridande utmaningar.

Ändringsförslag 1946
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 – punkt 1.6.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.5 För att utveckla lämpliga politiska 
åtgärder som är skräddarsydda för att 
passa specifika regionala behov måste 
medlemsstaterna ytterligare utveckla ett 
integrerat territoriellt tillvägagångssätt för 
utformning och genomförande av 
politiska åtgärder, med beaktande av 
kontextuella aspekter men med inriktning 
på följande centrala inslag:
a) En utvärdering av staters, regioners 
och lokala myndigheters 
utvecklingspotential och kapacitet inom 
ramen för Europa 2020-strategin.
b) En bedömning av de utmaningar på 
utvecklingsområdet som staten, dess 
regioner och lokala myndigheter står 
inför och deras möjligheter att hantera 
dem.
c) Beaktande av den lämpliga territoriella 
nivån och sammanhanget för utformning 
och genomförande av politiska åtgärder, 
enligt subsidiaritetsprincipen.
d) Utformning av de åtgärder för 
flernivåstyre som är nödvändiga för att 
garantera att politiken ger effektiva 
resultat.
e) Val av lämpliga resultat- och 
utfallsindikatorer som kan användas för 
övervakning och utvärdering av politiken.
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Or. en

Motivering

Det handlar om medlemsstater som ansvarar för programplanering. De kan då, inom sitt eget 
institutionella och konstitutionella system, besluta om vilken myndighet som ska vara 
ansvarig för programplanering eller integrerat tillvägagångssätt. Å andra sidan bör det vara 
även regioners och lokala myndigheters kapacitet och utmaningar som ska bedömas.

Ändringsförslag 1947
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 – punkt 1.6.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.5 För att utveckla lämpliga politiska 
åtgärder som är skräddarsydda för att 
passa specifika regionala behov måste 
medlemsstaterna och regionerna 
ytterligare utveckla ett integrerat 
territoriellt tillvägagångssätt för 
utformning och genomförande av 
politiska åtgärder. Metoden med 
integrerad territoriell investering bör vara 
det främsta verktyget för att uppnå 
balanserad hållbar utveckling, med 
potential att främja sysselsättning, social 
inkludering och välstånd, med beaktande 
av kontextuella aspekter men med 
inriktning på följande centrala inslag:
(Ändringar i 1.6.5)

Or. en
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Ändringsförslag 1948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 – punkt 1.6.5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Möjligheten att kombinera en eller 
flera kompletterande 
investeringsprioriteringar från olika 
tematiska mål inom ett prioriterat område 
eller inom ett program.
(Tillägg till 1.6.5 a nytt ca)

Or. en

Ändringsförslag 1949
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 – punkt 1.6.5 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.5 a Alla instrument som 
medlemsstaterna använder för att få till 
stånd ett integrerat tillvägagångssätt 
måste genomföras inom ramen för 
strategiska tillvägagångssätt som 
tillämpas av valda politiska beslutsfattare 
för att garantera att nedifrån och upp-
definitionen av lokala behov inbegriper 
prioriteringar som fastställts på högre 
nivåer.

Or. en

Motivering

Ett integrerat tillvägagångssätt genomfört med hjälp av olika integrerade instrument som 
föreslås i denna förordning måste alltid överensstämma med strategiska tillvägagångssätt 
som tillämpas av valda politiska beslutsfattare.
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Ändringsförslag 1950
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 1.6 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6 a Social inkludering
Främjande av inkludering av alla grupper 
som står inför eller löper risk att drabbas 
av fattigdom och socialt utanförskap. 
Främjande av social ekonomi. Kamp för 
utrotning av fattigdom. Främjande av 
social dialog. Bekämpande av arbetslöshet 
med aktiv politik på arbetsmarknader. 
Förebyggande av långtidsarbetslöshet. 
Främjande av lika möjligheter och 
framgångschanser. Underlätta tillgång 
för alla till hälsovård.

Or. en

Ändringsförslag 1951
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Bilaga I (ny) – Del 1 – Avsnitt 1.6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6b Utveckla sysselsättningen
Uppmuntra till arbetskraftdeltagande, i 
synnerhet bland ungdomar och seniorer. 
Förbättra arbetsmarknaden. Investera i 
utbildning, färdigheter och livslångt 
lärande. Stödja företagsskapande särskilt 
innovativa företag genom att främja 
partnerskap mellan företag och offentlig 
forskning samt stödja entreprenörer 
genom nätverk för stöd och råd. Bidra till 
att skapa jobb av de arbetssökande.

Or. fr
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Ändringsförslag 1952
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Bilaga I (ny) – Del 1 – Avsnitt 1.6c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6c Transportinfrastruktur

1.6.1 Bryta isoleringen och garantera 
territoriell kontinuitet i de mest avlägsna 
områdena. Förbättra tillgången till 
passagerartjänster och godstjänster. 
Förbättra utvecklingen av maritim 
linjetrafik mellan öar och 
sjöfartscabotage för utomeuropeiska 
östater.
1.6.2 Främja miljövänliga transportmedel 
(föroreningar, vägområde) och tänka på 
invånarnas livskvalitet i stadsområden 
(föroreningar, buller, trafik), genom att 
främja initiativ för att ta fram alternativa 
transportmedel, lokaltrafik och fortsätta 
arbetet med att strukturera vägnätet och 
transportföretagarnas professionalisering.

Or. fr

Ändringsförslag 1953
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.1 – punkt 2.1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1.1 För att kunna uppnå optimala 
resultat för hållbar tillväxt och utveckling 
ute i regionerna är det viktigt att 
samordna all unionspolitik och relaterade 
instrument som spelar en roll för att 
uppnå ekonomisk, social och territoriell 
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sammanhållning och en bättre balanserad 
territoriell utveckling inom EU. Detta 
måste också återspeglas i bättre 
samordning mellan unionens budget och 
medlemsstaternas nationella och 
regionala budgetar för att finansiera 
gemensamma politiska prioriteringar och 
förbättrat vertikalt samarbete mellan EU 
och nationella, regionala och lokala 
enheter.

Or. en

Motivering

Lokala enheter måste inkluderas.

Ändringsförslag 1954
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Guido 
Milana, Vincenzo Iovine

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 1 – avsnitt 2.1 – punkt 2.1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1.1 För att kunna uppnå optimala 
resultat för hållbar tillväxt och utveckling 
ute i regionerna är det viktigt att 
samordna all unionspolitik och de 
relaterade instrument som spelar en roll 
för att uppnå ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och en bättre 
balanserad territoriell utveckling inom 
EU. Detta måste också återspeglas i bättre 
samordning mellan unionens budget och 
medlemsstaternas nationella och 
regionala budgetar för att stärka 
integreringen av och effektiviteten för 
politiken och kontrollen av de offentliga 
finansernas stabilitet samt för att 
finansiera gemensamma politiska 
prioriteringar och förbättrat vertikalt 
samarbete mellan EU och nationella, 
regionala och lokala enheter.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att betona att bättre samordning mellan budgetar inte innebär att 
makroekonomiska villkor införs.

Ändringsförslag 1955
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.1 – punkt 2.1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1.2 Synergieffekter och samordning 
innebär inte att lösningar av typen ”en 
enda storlek passar alla” ska tillgripas. I 
detta sammanhang är det nödvändigt att 
genomföra en närmare analys av 
påverkan på unionens politik och 
sammanhållning i syfte att främja 
effektiva synergieffekter och att 
identifiera och främja de mest lämpade 
medlen på europeisk nivå för att stödja 
lokala och regionala investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 1956
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.1 – punkt 2.1.3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1.3 Medlemsstaterna måste garantera 
enhetlighet på programplanerings- och 
genomförandestadiet mellan insatser som 
stöds av de fonder som omfattas av 
grundförordningen och målsättningarna 
för annan EU-politik. I detta syfte måste 
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de eftersträva att

Or. en

Ändringsförslag 1957
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.2 – punkt 2.2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.2 Särskilt medlemsländer och regioner 
måste utveckla en nationell eller regional 
forsknings- och innovationsstrategi för 
smart specialisering i enlighet med det 
nationella reformprogrammet. Dessa 
strategier måste utvecklas i nära 
samarbete med nationella, regionala och 
andra förvaltningsmyndigheter och 
myndigheter som direkt berörs av 
Horisont 2020 men även involvera 
berörda parter som universitet, högskolor, 
det lokala näringslivet och 
arbetsmarknadens parter. Dessa strategier 
måste beakta alla åtgärder angående 
Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Förvaltningsmyndigheter behöver nödvändigtvis inte finnas enbart på statlig eller regional 
nivå.
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Ändringsförslag 1958
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.2 – punkt 2.2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.2 Särskilt medlemsländer och regioner 
måste utveckla en nationell eller regional 
forsknings- och innovationsstrategi för 
smart specialisering i enlighet med det 
nationella reformprogrammet. Dessa 
strategier måste utvecklas i nära 
samarbete med nationella, regionala och 
andra förvaltningsmyndigheter och 
myndigheter som direkt berörs av 
Horisont 2020 men även involvera 
berörda parter som universitet, högskolor, 
det lokala näringslivet, små och 
medelstora företag och arbetsmarknadens 
parter. Dessa strategier måste beakta alla 
åtgärder angående Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 1959
Jens Nilsson

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.2 – punkt 2.2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.2 Särskilt medlemsländer och regioner 
måste utveckla en nationell eller regional 
forsknings- och innovationsstrategi för 
smart specialisering i enlighet med det 
nationella reformprogrammet. Dessa 
strategier måste utvecklas i nära 
samarbete med nationella, regionala och 
andra förvaltningsmyndigheter och 
myndigheter som direkt berörs av 
Horisont 2020 men även involvera 
berörda parter som universitet, högskolor, 
det lokala näringslivet och parter inom 
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social ekonomi. Dessa strategier måste 
beakta alla åtgärder angående Horisont 
2020.

Or. en

Ändringsförslag 1960
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.2 – punkt -2.2.2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-2.2.2a Smart specialisering är ett begrepp 
för utvecklingen av Europeiska unionens 
forsknings-, utvecklings- och 
innovationspolitik. Målet med smart 
specialisering är att främja effektiv 
användning av offentliga investeringar 
genom att utnyttja synergieffekter bland 
länderna och regionerna och förbättra 
deras innovationskapacitet. Strategin för 
smart specialisering består av ett flerårigt 
strategiprogram vars mål är att utveckla 
ett funktionerande nationellt eller 
regionalt system för 
forskningsinnovation. 
(En ny punkt 2.2.2 före punkten 2.2.2 i 
föredragandes text)

Or. en

Ändringsförslag 1961
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.2 – punkt 2.2.2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.2a. ”Forskningsinfrastrukturer är 
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anläggningar, resurser, 
organisationsmodeller och tjänster som 
används av forskarsamhällen i 
forsknings- och innovationssyfte. I 
tillämpliga fall kan de användas utanför 
forskningen, t.ex. i utbildningssyfte eller i 
allmänhetens tjänst. Detta gäller: större 
vetenskaplig utrustning (eller en 
uppsättning instrument); 
kunskapsbaserade resurser som 
samlingar, arkiv eller vetenskaplig data; 
e-infrastrukturer som data, dator- och 
mjukvarusystem, kommunikationsnätverk 
och system som främjar transparens och 
digitalt förtroende; samt alla andra 
eventuella infrastrukturer av unik 
karaktär som är av avgörande vikt för att 
uppnå spetskompetens inom forskning.”

Or. en

Ändringsförslag 1962
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.2 – punkt 2.2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder i efterföljande led måste skapa 
förutsättningar att utnyttja och sprida 
forsknings och utvecklingsresultat som 
härstammar från Horisont 2020 till 
marknaden och det bredare 
forskningssamhället och kan inkludera: 
pilotanläggningar och 
demonstrationsplatser, funktionsvisning 
och finansiering i inledningsskedet, 
tillämpad forskning, industri- och 
tekniköverföring samt stöd till 
företagskluster.
(Ändringar till 2.2.4)

Or. en
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Ändringsförslag 1963
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.2 – punkt 2.2.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.5 Nationella och regionala 
myndigheter måste erbjudas gemensamt 
stöd för att utveckla och genomföra 
strategier som kan inkludera: stöd för att 
finna möjligheter för gemensam 
finansiering av forsknings- och 
innovationsinfrastrukturer av europeiskt 
intresse, främjande av internationellt 
samarbete, metodikstöd via 
sakkunnigbedömningar, strategier för 
öppen tillgänglighet av publikationer och 
forskningsdata, utbyte av god praxis samt 
transregional träning.
(Ändringar till 2.2.5)

Or. en

Ändringsförslag 1964
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.3 – punkt 2.3.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3.3 Synergier med Life och särskilt med 
integrerade projekt inom ekologi (särskilt 
ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald), vatten, avfall, luft, 
bekämpning av klimatförändring och 
anpassning till klimatförändring bör 
eftersträvas. Koordinering med Life kan 
försäkras såväl med hjälp av stödprojekt 
av kompletterande karaktär som genom 
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att främja användningen av lösningar, 
metoder och tillvägagångssätt som 
godkänts i Life-programmet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bibehåller flexibilitet för medlemsländer, särskilt med tanke på kraven 
för tematisk koncentration. 

Ändringsförslag 1965
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.3 – punkt 2.3.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3.4 Vid behov bör användningen av 
miljökonsekvensbedömningar (MKB), 
bedömningar av konsekvenserna för 
hållbar utveckling, strategiska 
miljöbedömningar (SMB) och andra 
relevanta instrument främjas för att 
kunna anpassas till minskad biologisk 
mångfald och klimatförändringens 
effekter i regional planering (inklusive 
makroregionala strategier) samt regionalt 
och lokalt beslutsfattande.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bibehåller flexibilitet för medlemsländer och regioner.
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Ändringsförslag 1966
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.3 – punkt 2.3.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3.4 Användningen av 
miljökonsekvensbedömningar (MKB), 
bedömningar av konsekvenserna för 
hållbar utveckling, strategiska 
miljöbedömningar (SMB) och andra 
relevanta instrument måste förbättras för 
att kunna förhindra och anpassas till 
minskad biologisk mångfald och 
klimatförändringens effekter i regional 
planering (inklusive makroregionala 
strategier) samt regionalt och lokalt 
beslutsfattande.

Or. en

Ändringsförslag 1967
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.3 – punkt 2.3.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3.5 Medlemsländer bör främja 
miljövänlig infrastruktur, ekologisk 
innovation och anammande av innovativa 
teknologier för att skapa en 
miljövänligare ekonomi. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bibehåller flexibilitet för medlemsländer och regioner.

Ändringsförslag 1968
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Jens Nilsson

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.3 – punkt 2.3.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3.5 Medlemsländer måste främja 
miljövänlig infrastruktur, ekologisk 
innovation, energieffektivitet och 
anammande av innovativa teknologier för 
att skapa en miljövänligare ekonomi. 

Or. en

Ändringsförslag 1969
Markus Pieper

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.3 – punkt 2.3.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3.5 Medlemsländer och regioner bör 
främja miljövänlig infrastruktur, 
ekologisk innovation och anammande av 
innovativa teknologier för att skapa en 
miljövänligare ekonomi. 
(Ska ha samma lydelse som 2.3.5 i Bilagan 
som föreslagits i föredragandes 
ändringsförslag till gemenskapens 
stödramar; värnar om att medlemsländer 
bör främja miljövänlig infrastruktur, men 
kan inte tvingas göra det om andra 
brådskande frågor står på spel.)

Or. en
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Ändringsförslag 1970
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.3 – punkt 2.3.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3.5 Medlemsländer måste främja 
miljövänlig infrastruktur, ekologisk 
innovation, lösningar baserade på 
ekosystemet och anammande av 
innovativa teknologier för att skapa en 
miljövänligare ekonomi. 

Or. en

Motivering

I fråga om flera lösningar bör unionen stöda lösningar som uttryckligen baserar sig på 
ekosystem och som är mycket lovande och är de mest kostnadseffektiva i de flesta fallen som 
vid vattenbehandling och översvämningshantering. Ännu har de inte tillräckligt med synlighet 
för att integreras och förtjänar således explicit stöd. 

Ändringsförslag 1971
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.3 – punkt 2.3.8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3.8 Dessutom kunde finansiering från 
fonder som omfattas av den gemensamma 
strategiska ramen koordineras med stöd 
från NER300-programmet som använder 
intäkter som genereras genom 
auktionering av utsläppsrätter enligt det 
europeiska systemet för handel med 
utsläppsrätter.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bibehåller flexibilitet för medlemsländer och regioner.
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Ändringsförslag 1972
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.3 – punkt 2.3.8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3.8 Dessutom kunde finansiering från 
fonder som omfattas av den gemensamma 
strategiska ramen koordineras med stöd 
från NER300-programmet som använder 
intäkter som genereras genom 
auktionering av utsläppsrätter enligt det 
europeiska systemet för handeln med 
utsläppsrätter för att öka mängden 
förnybara energikällor och 
energisparande åtgärder.[1]
________________
[1] EUT L 290, 6.11.2010, s. 39 
2010/670/EU: Kommissionens beslut av 
den 3 november 2010 om kriterier och 
åtgärder för finansiering av kommersiella 
demonstrationsprojekt som syftar till 
miljösäker avskiljning och geologisk 
lagring av CO2 samt 
demonstrationsprojekt för innovativa 
tekniker för förnybar energi inom ramen 
för det system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen infördes genom 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG (2010/670/EU) 
EUT L 275, 25.10.2003, s.32.
(Ändringar till 2.3.8)

Or. en

Ändringsförslag 1973
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4. Nytt utbildningsprogram – Erasmus 
för alla.

Or. en

Ändringsförslag 1974
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.4 – punkt 2.4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Synergieffekterna mellan fonder som 
omfattas av den gemensamma strategiska 
ramen och Erasmus för alla-programmet 
måste ökas för att maximera effekten av 
investering i människor. Denna 
investering kommer att dra betydande 
nytta av både individer och hela samhället 
genom att bidra till tillväxt och välstånd.
Erasmus för alla stöder enbart 
transnationella projekt medan 
sammanhållningspolitiken har en 
tydligare regional dimension.
Medlemsländer uppmanas att testa 
verktyg och metoder som skapats av 
transnationellt samarbete inom Erasmus 
för alla för att sedan integrera dem i sitt 
territorium med hjälp av fonderna som 
omfattas den gemensamma strategiska 
ramen.

Or. en

Ändringsförslag 1975
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Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.4 – punkt 2.4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4.1 Synergieffekterna mellan fonder 
som omfattas av gemensamma strategiska 
ramen och Erasmus för alla-programmet 
måste tryggas för att maximera 
effektiviteten av de utvecklade verktygen 
och den sociala och ekonomiska effekten 
av investering i människor. Denna 
synkroniserade investering kommer att 
gynna både individer och hela samhället 
genom att bidra till tillväxt och välstånd, 
och erbjuda bättre interkulturell 
förståelse, tillgång till ett brett urval både 
formella och informella insatser inom 
högre- och yrkesinriktad utbildning och 
ge impulser åt ungdomsinitiativ, 
medborgaraktivitet och är riktad till alla 
generationer. Enligt kommissionens 
förslag stöder det nya 
utbildningsprogrammet Erasmus för alla 
huvudsakligen transnationella projekt 
medan sammanhållningspolitiken har en 
tydligare regional dimension. 
Medlemsländer uppmanas att testa 
verktyg och metoder som skapats av 
transnationellt samarbete inom Erasmus 
för alla för att sedan integrera dem i sitt 
territorium med hjälp av fonderna som 
omfattas av den gemensamma strategiska 
ramen.

Or. en
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Ändringsförslag 1976
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.4 – punkt 2.4.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4.2 Kommissionen och 
medlemsländerna måste trygga effektiv 
koordinering mellan 
sammanhållningspolitiken och Erasmus 
för alla genom att tydligt definiera 
hurudana investerings- och målgrupper 
som stöds. Erasmus för alla bör fokusera 
sitt stöd på transnationella projekt 
inklusive studerandes, ungdomars och 
personalens rörlighet; på strategiska 
partnerskap mellan europeiska 
organisationer och institutioner och på 
åtgärder som stöder utveckling och 
genomförande av politik. 
Sammanhållningspolitikens huvudsakliga 
investeringsmål ska trygga 
kompletterande åtgärder för Erasmus för 
alla i följande områden: utbildning (stöd 
till infrastruktur för daghem, 
grundskolor, gymnasier och universitet), 
arbetsmarknadsutbildning (för att 
säkerställa att alla vuxna som söker 
arbete eller karriärändring kan stödas, 
som det var enligt delprogrammet 
Leonardo da Vinci och handlingsplanen 
människor på arbetsmarknaden) och 
vuxenstuderande i allmänhet.

Or. en
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Ändringsförslag 1977
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.4 – punkt 2.4.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4.2 Kommissionen och 
medlemsländerna måste trygga effektiv 
koordinering mellan 
sammanhållningspolitiken och Erasmus 
för alla genom att tydligt definiera 
hurudana investerings- och målgrupper 
som stöds. Erasmus för alla kommer att 
fokusera sitt stöd på transnationell 
utbildningsrörlighet för studerande, 
ungdomen, företagare, personal och 
företrädare för lokala och regionala råd; 
på strategiska partnerskap mellan 
europeiska organisationer och 
institutioner och på åtgärder som stöder 
utveckling och genomförande av politik. 
Sammanhållningspolitikens huvudsakliga
investeringsmål bör vara: utbildning, 
arbetsmarknadsutbildning, 
vuxenstuderandes rörlighet och 
kapacitetsuppbyggnad, särskilt i mindre 
utvecklade regioner.

Or. en

Motivering

Förutom företagare och personal bör Erasmus för alla-programmet sörja för utbyte av 
företrädare av lokala och regionala råd och personer från den offentliga förvaltningen. 
Sammanhållningspolitiken måste bidra till kapacitetsuppbyggnad enighet med denna 
förordning.
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Ändringsförslag 1978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.4 – punkt 2.4.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4.3 Dessutom kommer det att uppnås 
bättre resultat i insamlandet av 
penningmedel för rörlighet och 
verksamheter som integrerar den bästa 
praxisen och innovativa projekt som 
intygats på EU-nivå enligt det nya 
programmet för utbildning, ungdom och 
idrott, och i säkerställandet av en reell, 
transparent och lätt tillgänglig 
kommunikation gentemot medborgarna 
på EU-nivå och nationell och regional 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 1979
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.4a (ny) – punkt 2.4a1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4a Programmet för social förändring 
och social innovation
2.4a1 Synergieffekterna mellan fonderna 
som omfattas av den gemensamma 
strategiska ramen och 
Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation bör ökas 
för att bidra till genomförandet av 
Europa 2020-strategin, övergripande mål, 
flaggskeppsinitiativ, integrerade riktlinjer 
och initiativet Bättre möjligheter för unga 
genom att erbjuda finansiellt stöd till 
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Europeiska unionens mål att främja en 
hög nivå av högkvalitativ sysselsättning, 
trygga ett tillräckligt och anständigt 
socialt skydd, bekämpa social utslagning 
och fattigdom, förbättra 
arbetsförhållanden och förbättra 
sysselsättningen och utbildningen av 
unga.

Or. en

Ändringsförslag 1980
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.4a (ny) – punkt 2.4a2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4a2 Medlemsländer bör utnyttja 
situationen och genomföra åtgärder enligt 
Europeiska socialfonden (ESF) och som 
överensstämmer med åtgärder som 
genomförs enligt programmet för social 
förändring och social innovation inom 
områden som social dialog, 
grundläggande rättigheter, lika 
möjligheter, utbildning, yrkesutbildning, 
barnens rättigheter och välbefinnande, 
ungdomspolitik, migrationspolitik, 
forskning och innovation, företagsamhet, 
hälsa, arbetsförhållanden, utvidgning och 
yttre förbindelser samt allmän ekonomisk 
politik.

Or. en
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Ändringsförslag 1981
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avdelning 2.4a (ny) – punkt 2.4a3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4a3 I gränsområden spelar Eures 
gränsöverskridande partnerskap viktig 
roll i utvecklingen av en verklig europeisk 
arbetsmarknad. Därför bör 
Eures gränsöverskridande partnerskap 
fortsätta understödas av unionen genom 
horisontala åtgärder som kunde 
kompletteras av nationella resurser eller 
av ESF. 

Or. en

Ändringsförslag 1982
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.4a (nytt) – punkt 2.4a4 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4a4. För att säkerställa 
komplementariteten bör åtgärder inom 
programmet för social förändring och 
social innovation nära samordnas med de 
åtgärder som vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken. 
Medlemsstaterna bör samordna 
motsvarande åtgärder inom 
GSR-fonderna, i synnerhet inom ramen 
för ESF och Eruf, med åtgärder inom 
programmet för social förändring och 
social innovation avseende 
mikrofinansiering som syftar till att öka 
tillgången till mikrofinansiering för 
personer som har förlorat eller riskerar 
att förlora sitt arbete eller som har 
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svårigheter att komma in på eller tillbaka 
på arbetsmarknaden samt personer som 
hotas av social utestängning och utsatta 
personer som har svårt att få tillträde till 
den traditionella kreditmarknaden och 
som vill starta eller utveckla ett eget 
mikroföretag, inklusive egenföretagande, 
utan att bli utsatt för någon 
diskriminering på grund av ålder, samt 
för mikroföretag, särskilt inom den 
sociala ekonomin, och mikroföretag som 
anställer personer som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1983
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.4a (nytt) – punkt 2.4a5 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4a5. På Europaparlamentets initiativ 
stöder programdelen Ungdomsinitiativ 
inom programmet för social förändring 
och social innovation åtgärder för 
personer under 25 år, bl.a. åtgärder för 
att förhindra att elever lämnar skolan i 
förtid särskilt genom återintegration i 
utbildning, utveckling av kompetens som 
är relevant för arbetsmarknaden för att 
skapa närmare kontakter mellan 
utbildningsvärlden och arbetsmarknaden, 
stöd för första arbetslivserfarenheten och 
utbildning på arbetsplatsen för att ge 
ungdomar möjlighet att förvärva både 
relevant kompetens och 
arbetslivserfarenhet samt kvaliteten på 
praktik- och lärlingsplatser och stödja 
deras tillträde till arbetsmarknaden. För 
att stärka dessa åtgärder bör 
medlemsstaterna och regionerna upprätta 
motsvarande åtgärder i program inom 
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GSR-fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 1984
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.5 – punkt 2.5.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5.1. För att maximera det europeiska 
mervärdet bör Eruf och 
sammanhållningsfonden, de 
transeuropeiska näten och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa planeras i nära 
samarbete för att säkerställa att optimala 
länkar för olika typer av infrastrukturer 
(inom transport, energi och 
telekommunikation) på lokal, regional 
och nationell nivå samt inom unionen 
säkerställs. Den maximala tillgången till 
fonderna bör försäkras för projekt med en 
europeisk och inremarknadsdimension, i 
synnerhet inom transport, energi och 
digitala nätverk. Det krävs förbättringar 
för i synnerhet de öst-västliga 
förbindelserna genom skapande av nya 
transportinfrastrukturer och/eller 
upprätthållande, återuppbyggnad eller 
uppgradering av existerande 
infrastruktur.

Or. en
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Ändringsförslag 1985
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.5 – punkt 2.5.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5.1. För att maximera det europeiska 
mervärdet ska komplementaritet och 
samordning säkerställas inom de 
gemensamma insatserna mellan Eruf och 
sammanhållningsfonden, de 
transeuropeiska näten och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa för att säkerställa 
att optimala länkar för olika typer av 
infrastrukturer (inom transport, energi 
och telekommunikation) på lokal, 
regional och nationell nivå samt inom 
unionen säkerställs. Den maximala 
tillgången till fonderna bör försäkras för 
projekt med en europeisk och 
inremarknadsdimension, i synnerhet 
inom transport, energi och digitala 
nätverk.

Or. en

Ändringsförslag 1986
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1j (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5.2. Precis som nationell infrastruktur 
bör planeras konsekvent, både genom att 
ta i beaktande utvecklingen av unionens 
gränsöverskridande länkar och genom att 
utveckla länkar över regionsgränserna 
inom medlemsstaten, bör planerna 
baseras på verklig och föreslagen 
transportefterfrågan och identifiera 
felande länkar och flaskhalsar. Genom 
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investeringar i regionala länkar till hela 
nätet och till det centrala transeuropeiska 
nätet för transporter (TEN-T) bör man 
försäkra att stads- och 
landsbygdsområden gynnas av 
möjligheterna som skapats av de 
viktigaste näten och de felande länkarna 
inom hållbara transportsätt i 
gränsöverskridande förbindelser.
(Ändringar till 2.5.2.)

Or. en

Ändringsförslag 1987
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.5 – punkt 2.5.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5.3. Prioriteringen av investeringar vars 
inverkningar sträcker sig utöver en viss 
medlemsstat bör koordineras inom 
TEN-T-planeringen så att investeringarna 
i transportinfrastruktur som görs av Eruf 
och Sammanhållningsfonden helt 
överensstämmer med TEN-T-riktlinjerna 
som definierar unionens 
transportprioriteringar, inklusive den 
framtida utvecklingen av ett integrerat 
TEN-T-nätverk samt konceptet 
multimodala korridorer.

Or. en
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Ändringsförslag 1988
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.5 – punkt 2.5.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5.4. Kommissionens vitbok om transport 
innehåller en vision om ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem, och framhäver att det 
krävs en avsevärd minskning av utsläpp 
av växthusgaser inom transportsektorn. 
För fonderna som ingår i förordningen 
om gemensamma bestämmelser innebär 
det att fokusera på hållbara former av 
transport och investeringar i områden 
som erbjuder det största europeiska 
mervärdet, exempelvis de transeuropeiska 
näten. När investeringarna identifierats 
bör de prioriteras enligt deras bidrag till 
rörlighet, hållbarhet, hållbar ekonomisk 
tillväxt, minskade utsläpp av växthusgaser 
samt till det gemensamma europeiska 
transportområdet. Medlemsstaternas 
delaktighet i skapandet av förteckningen 
över i förväg identifierade projekt för 
stomnätet på transportområdet är 
nödvändigt och 
sammanhållningsländernas behov får inte 
försummas.

Or. en

Ändringsförslag 1989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.5 – punkt 2.5.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5.4. Kommissionens vitbok om 
transport[1] innehåller en vision om ett 
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konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem, och framhäver att det 
krävs en avsevärd minskning av utsläpp 
av växthusgaser inom transportsektorn. 
För fonderna som ingår i förordningen 
om gemensamma bestämmelser innebär 
det att fokusera på hållbara former av 
transport och investeringar i områden 
som erbjuder det största europeiska 
mervärdet, exempelvis de transeuropeiska 
näten. När investeringarna identifierats 
bör de prioriteras enligt deras bidrag till 
rörlighet, hållbarhet, minskade utsläpp av 
växthusgaser, säkerhet, minskning av 
buller samt till det gemensamma 
europeiska transportområdet.
_____________
[1] Färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde – ett konkurrenskraftigt 
och resurseffektivt transportsystem, 
COM(2011)0144.
(Ändringar till 2.5.4.)

Or. en

Ändringsförslag 1990
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.5 – punkt 2.5.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5.4. Vitboken om transport innehåller 
en vision om ett konkurrenskraftigt och 
resurseffektivt transportsystem, och 
framhäver att det fram till 2050 krävs en 
minskning på 60 % av utsläpp av 
växthusgaser från transportsektorn 
jämfört med 1990 års nivåer.
(...)
De identifierade investeringarna ska 
prioriteras enligt deras bidrag till 
rörlighet, hållbarhet, begränsad 
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miljöpåverkan i synnerhet, minskade 
utsläpp av växthusgaser samt det 
gemensamma europeiska 
transportområdet.

Or. en

Motivering

I vitboken om transport finns ett tydligt mätbart mål som bör nämnas här för att ge ytterligare 
klarhet. Klimatkonsekvenser utgörs inte endast av transportområdets miljöpåverkan (t.ex. 
fragmenteringen av ekosystem är också betydelsefullt) och därmed bör kravet på begränsad 
miljöpåverkan i allmänhet nämnas.

Ändringsförslag 1991
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.5 – punkt 2.5.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5.4. Kommissionens vitbok om transport 
innehåller en vision om ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem, och framhäver att det 
krävs en avsevärd minskning av utsläpp 
av växthusgaser inom transportsektorn. 
För fonderna som ingår i förordningen 
om gemensamma bestämmelser innebär 
det att fokusera på hållbara former av 
transport och investeringar i områden 
som erbjuder det största europeiska 
mervärdet, exempelvis de transeuropeiska 
näten. När investeringarna identifierats 
bör de prioriteras enligt deras bidrag till 
tillgänglighet och rörlighet, hållbarhet, 
hållbar ekonomisk tillväxt, minskade 
utsläpp av växthusgaser samt till det 
gemensamma europeiska 
transportområdet.
(Ska ha samma lydelse som punkt 2.5.4 i 
föredragandens ändringsförslag till GSR, 
med ett tillägg om tillgänglighet.)



PE491.163v01-00 82/105 AM\904624SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 1992
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.5 – punkt 2.5.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5.5. Medlemsstater och regioner bör 
fokusera på investeringar som ökar den 
existerande infrastrukturens kapacitet 
genom en betydande uppgradering och 
vid behov genom att bygga ny 
infrastruktur. Det bör också vidtas 
åtgärder som syftar till att utnyttja 
möjligheten att modernisera och 
upprätthålla primär infrastruktur för att 
främja eller underlätta utnyttjande av 
fibernät, både för att nå 
landsbygdsområden och för investeringar 
i fiber i hemmen.
(Ändringar till 2.5.5.)

Or. en

Ändringsförslag 1993
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.5 – punkt 2.5.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5.5. Medlemsstaterna bör fokusera på 
investeringar för byggande av ny 
infrastruktur och ökande av den 
existerande infrastrukturens kapacitet 
genom betydande uppgradering. 
Upprätthållande av 
TEN-T-infrastrukturer kan också dra till 
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sig betydande investeringar där det 
behövs.

Or. en

Motivering

Återuppbyggnad och upprätthållande av infrastruktur drar även till sig investeringar och 
arbetsplatser.

Ändringsförslag 1994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.5 – punkt 2.5.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5.6. Med beaktande av sjötransport bör 
hamnar utvecklas till effektiva ingångar 
och utgångar genom fullständig 
integrering med markinfrastruktur. 
Projekt som berör tillgång till hamnar och 
inlandsförbindelser bör prioriteras. 
Utvecklingen av närsjöfart och inre 
vattenvägar bör starkare bidra till 
hållbara europeiska godstransportnät.
(Ändringar till 2.5.6.)

Or. en

Ändringsförslag 1995
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.5 – punkt 2.5.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5.6. Med beaktande av sjötransport ska 
hamnar utvecklas till effektiva ingångar 
genom fullständig integrering med 
markinfrastruktur. Projekt som berör 
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tillgång till hamnar och 
inlandsförbindelser ska prioriteras. Vid 
utvecklingen av inre vattenvägar ska 
miljökonsekvenserna utvärderas samt 
bidragen till hållbara europeiska 
godstransportnät stärkas.

Or. en

Motivering

Transport längs inre vattenvägar är inte hållbart per definition: det bör försäkras att 
eventuellt katastrofala effekter på sötvattenekosystem, som skulle motverka 
EU:s målsättningar för biologisk mångfald, noga förebyggs och deras påverkan minskas.

Ändringsförslag 1996
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.5 – punkt 2.5.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5.7. Komplementaritet måste särskilt 
eftersträvas mellan investeringar i 
infrastruktur som gjorts av Eruf och 
Sammanhållningsfonden med delad 
förvaltning samt av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa som är en centralt 
förvaltad fond med ett konkurrenskraftigt 
urval av projekt. Fonden för ett 
sammanlänkat Europa finansierar främst 
projekt inom stomnätet (det strategiskt 
viktigaste delarna av hela nätet) som har 
det högsta europeiska mervärdet och som 
är de mest komplexa i med beaktande av 
TEN-T när det gäller genomförandet: 
gränsöverskridande felande länkar, 
betydande flaskhalsar och samkörning av 
transportsätt. Sammanhållningsfonden 
fokuserar på projekt med högt europeiskt 
mervärde i transportnäten genom att 
stödja TEN-T-infrastrukturen, både för 
stomnätet och hela nätet.

Or. en
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Ändringsförslag 1997
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.5 – punkt 2.5.8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5.8. Sammanhållnings- och 
strukturfonderna bidrar även till de lokala 
och regionala infrastrukturerna och deras 
koppling till de prioriterade 
unionsnätverken inom områdena energi 
och telekommunikation. Dessutom 
främjar de hållbar stadstrafik genom 
investeringar i synnerhet i närliggande 
stadsområden, främjande av modern och 
miljövänlig kollektivtrafik, intelligenta 
trafikledningssystem samt allmänna 
logistikplattformar eller intermodala 
terminaler.

Or. en

Ändringsförslag 1998
Markus Pieper

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.5 – punkt 2.5.8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.5.8. Sammanhållnings- och 
strukturfonderna bidrar även till de lokala 
och regionala infrastrukturerna och deras 
koppling till de prioriterade 
unionsnätverken inom områdena energi 
och telekommunikation, med särskild 
tyngdpunkt på gränsregioner.
(Ska ha samma lydelse som punkt 2.5.8 i 
bilagan som föreslås i föredragarens 
ändringsförslag om GSR, med tyngdpunkt 
på gränsregioner.)



PE491.163v01-00 86/105 AM\904624SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Gränsregioner har visat sig vara speciellt känsliga för felande infrastrukturlänkar och bör 
därför betonas i kopplingen till de prioriterade nätverken.

Ändringsförslag 1999
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.6 – punkt 2.6.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.6.2. Genom en djupare territoriell 
integration måste nytta dras av synergier 
mellan territoriellt samarbete inom 
sammanhållningspolitiken och det 
europeiska gemenskapsinstrumentet. 
Möjligheten att skapa komplementaritet 
mellan dessa instrument är störst inom 
gränsöverskridande 
samarbetsverksamhet. Medlemsstaterna 
bör därmed säkerställa att befintlig 
verksamhet med samband till nyinrättade 
europeiska grupperingar för territoriellt 
samarbete specifikt beaktar samordningen 
och utbytet av bästa metoder.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behåller medlemsstaternas flexibilitet.
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Ändringsförslag 2000
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 2 – avsnitt 2.6 – punkt 2.6.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.6.2. Genom en djupare territoriell 
integration måste nytta dras av synergier 
mellan territoriellt samarbete inom 
sammanhållningspolitiken och det 
europeiska gemenskapsinstrumentet. 
Möjligheten att skapa komplementaritet 
mellan dessa instrument är störst inom 
gränsöverskridande samarbetsverksamhet 
och makroekonomiska strategier. 
Medlemsstater och regioner måste 
därmed säkerställa att befintlig 
verksamhet med samband till nyinrättade 
europeiska grupperingar för territoriellt 
samarbete specifikt beaktar samordningen 
och utbytet av bästa metoder.

Or. en

Ändringsförslag 2001
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 3 – punkt 3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1. Medlemsstaterna måste säkerställa att 
de insatser som finansierats genom 
fonderna som ingår i förordningen om 
gemensamma bestämmelser leder till 
synergier och att rationalisering leder till 
en minskning av administrativa kostnader 
och belastning i regionen.

Or. en
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Motivering

De här medlemsstaterna är ansvariga för programmen.

Ändringsförslag 2002
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 3 – punkt 3.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2. Ministerier och 
förvaltningsmyndigheter som ansvarar för 
genomförande av fonderna som ingår i 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser måste ha ett nära samarbete 
inom genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen. De bör särskilt:
a) säkerställa utvecklingen av 
samordningsmekanismer mellan 
GSR-fonderna, dvs. samordning mellan 
sammanhållningspolitiken 
(Sammanhållningsfonden och 
strukturfonderna), 
landsbygdsutvecklingen 
(Europeiska jordbruksfonden för 
regionalutveckling) och havspolitiken 
(Europeiska havs- och fiskerifonden)
b) identifiera insatskategorier där 
fonderna som ingår i förordningen om 
gemensamma bestämmelser kan 
kombineras på ett kompletterande sätt för 
att uppnå de tematiska mål som fastställs i 
denna förordning
c) utveckla de operativa 
flerfondsprogrammen
d) främja deltagandet av 
förvaltningsmyndigheter som ansvarar för 
fonderna som ingår i förordningen om 
gemensamma bestämmelser, övriga 
förvaltningsmyndigheter och de relevanta 
departementen i utvecklingen av 
stödsystem för att garantera synergier och 
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undvika överlappning
e) inrätta gemensamma 
övervakningskommittéer för program som 
genomför fonderna som ingår i 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser samt utveckla övriga 
gemensamma förvaltnings- och 
kontrollbestämmelser för att underlätta 
samordningen mellan myndigheter som 
ansvarar för fonderna som ingår i 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser
f) dra nytta av gemensamma 
e-förvaltningslösningar riktade mot 
sökande och stödmottagare samt centrala 
kontaktpunkter för rådgivning om 
möjligheterna till tillgängligt stöd genom 
respektive fond inom fonderna som ingår 
i förordningen om gemensamma 
bestämmelser.

Or. en

Motivering

Ska ha samma lydelse som punkt 3.2 i bilagan som föreslås i föredragandens ändringsförslag 
om GSR, men lägger till en hänvisning till samordningsmekanismerna och de operativa 
flerfondsprogrammen.

Ändringsförslag 2003
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 3 – punkt 3.2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identifiera insatskategorier där 
fonderna som ingår i förordningen om 
gemensamma bestämmelser kan 
kombineras på ett kompletterande sätt för 
att uppnå ett eller flera av de tematiska 
mål som fastställs i denna förordning
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(Ändringar till 3.2.) a)

Or. en

Ändringsförslag 2004
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 3 – punkt 3.2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identifiera insatsområdena där 
fonderna som omfattas av förordningen 
om gemensamma bestämmelser kan 
komplettera varandra för att uppnå de 
tematiska mål som anges i den här 
förordningen, med hänsyn till 
gränsöverskridande aspekter samt 
situationen på andra sidan gränsen

Or. xm

Motivering

Insatsområdena där fonderna kan kombineras bör även innefatta gränsregioner.

Ändringsförslag 2005
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 3 – punkt 3.2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) främja deltagandet av 
förvaltningsmyndigheter som ansvarar för 
fonderna som ingår i förordningen om 
gemensamma bestämmelser, övriga 
förvaltningsmyndigheter och de relevanta 
departementen i utvecklingen av 
stödsystem för att garantera synergier och 
undvika överlappning samt att främja stöd 
från olika fonder
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(Ändring till 3.2.) b)

Or. en

Ändringsförslag 2006
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 3 – punkt 3.2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utföra gemensamma strategiska 
miljöbedömningar om de samlade 
effekterna av alla program som 
tillsammans genomför fonderna som 
ingår i förordningen om gemensamma 
bestämmelser. Detta kan ske genom en 
strategisk miljöbedömning av 
partnerskapsavtalet.

Or. en

Motivering

Den övergripande miljöprestandan för fonderna som ingår i förordningen om gemensamma 
bestämmelser i varje land eller region kan endast bedömas om programmen som fastställer 
genomförande av dessa fonder utvärderas tillsammans. Detta är även väsentligt för att 
säkerställa programmens komplementaritet och samstämmighet.

Ändringsförslag 2007
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det territoriella samarbetets 
prioriteringar (gränsöverskridande, 
transnationellt och mellanregionalt)

Or. xm
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Motivering

Av klarhetsskäl ersätter ändringsförslaget ordet koordinering med samarbete.

Ändringsförslag 2008
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4 – avsnitt 4.3 – punkt 4.3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.3a. Gränsöverskridande lokalt ledd 
lokal utveckling (utifrån erfarenhet från 
Leader avseende landsbygdsutveckling 
samt den tidigare fonden för småskaliga 
projekt) kan komplettera och förstärka 
utvecklingen av ett lyckat territoriellt 
samarbete med målsättningen att öka de 
gränsöverskridande programmen 
effektivitet och effekt genom att delegera 
beslutsfattande och genomförande till ett 
lokalt partnerskap bestående av 
företrädare för den offentliga och privata 
sektorn samt civilsamhället.

Or. en

Ändringsförslag 2009
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4 – punkt 4.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Prioriteringar för den territoriella 
samordningen (över gränserna, 
transnationellt och interregionalt)
4.1 Det finns en stor potential för regional 
utveckling, nya arbetstillfällen och 
sammanhållning i ett samarbete som 
överskrider administrativa gränser och 
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försöker överbrygga naturliga gränser. 
Samarbete som grundar sig på ett 
gemensamt behov inom ett gemensamt 
territorium är oftast det mest effektiva 
samarbetet.
4.2 Gränsöverskridande samarbete utgår 
från insikten i att många utmaningar 
överskrider de administrativa gränserna. 
En effektiv insats förutsätter gemensamt 
samarbetsinriktat handlande och 
kunskapsdelning på lämplig territoriell 
nivå.
4.3 Dessutom kan gränsregioners 
inneboende potential utnyttjas genom 
lokalt inriktade stödåtgärder.
4.4 Övervinnandet av hinder måste ingå i 
programplaneringen för de fonder som 
omfattas av grundförordningen – målen 
för de befintliga makroregionala 
strategierna måste speglas i 
behovsanalysen och målformuleringen 
för de relevanta operativa programmen 
från och med planeringsskedet. Dessa 
strategier kommer inte att ha tjänat sitt 
syfte om inte de makroregionala 
strategiernas mål utgör en del av den 
strategiska planeringen för 
sammanhållningspolitikens program i de 
berörda regionerna och medlemsstaterna.
4.5 Samtidigt måste medlemsstater och 
regioner se till att programmen för 
territoriellt samarbete på ett effektivt sätt 
bidrar till Europa 2020-strategin. 
Medlemsstater och regioner kan alltså 
främja samarbete samt, som ett test, leda 
och införa nya lösningar, genom att se till 
att samarbetet organiseras till stöd för de 
bredare politiska målen. Vid behov måste 
det territoriella samarbetet användas för 
att sammanföra politikutvecklare från 
båda sidorna av en gräns för att lösa 
gemensamma problem.
4.6 Medlemsstater och regioner måste se 
programmen för territoriellt samarbete i 
första hand som användbara redskap för 
att övervinna samarbetshinder, vilket i sin 
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tur skulle främja nationella och regionala 
politiska mål med konsekvenser utanför 
programområdet.

Or. en

Motivering

Del 4 av den bilaga som föreslås i föredragandens ändringsförslag om GSR tas över 
samtidigt som det ursprungliga avsnitt 4.4 stryks.

Ändringsförslag 2010
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4 – punkt 4.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.4 De två befintliga makroregionala 
strategierna har banat vägen för 
samordning av de berörda parterna i 
gemensamma åtgärder på lämplig 
territoriell nivå. Projekt inom ramen för 
de makroregionala strategierna och andra 
former av territoriellt samarbete kan 
stödjas både från Eruf och ESF och 
följaktligen kan de specifika villkoren för 
stöd till makroregionala strategier i 
lämpliga fall anges i programmen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bevarar medlemsstaternas handlingsutrymme, särskilt mot bakgrund 
av det faktum att inte alla EU:s territorier omfattas av makroregionala strategier.
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Ändringsförslag 2011
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4 – punkt 4.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.5 Övervinnandet av hinder måste ingå i 
programplaneringen för de fonder som 
omfattas av grundförordningen – målen 
för de befintliga makroregionala 
strategierna kan i lämpliga fall speglas i 
behovsanalysen och målformuleringen 
för de relevanta operativa programmen 
från och med planeringsskedet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bevarar medlemsstaternas handlingsutrymme, särskilt mot bakgrund 
av det faktum att inte alla EU:s territorier omfattas av makroregionala strategier.

Ändringsförslag 2012
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4 – punkt 4.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Prioriteringar för den territoriella 
samordningen (över gränserna, 
transnationellt och interregionalt)
4.1 Det finns en stor potential för regional 
utveckling, nya arbetstillfällen och 
sammanhållning i ett samarbete som 
överskrider administrativa gränser och 
försöker överbrygga naturliga gränser. 
Samarbete som grundar sig på ett 
gemensamt behov inom ett gemensamt 
territorium är oftast det mest effektiva 
samarbetet.
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4.2 Gränsöverskridande samarbete utgår 
från insikten i att många utmaningar 
överskrider de administrativa gränserna. 
En effektiv insats förutsätter gemensamt 
samarbetsinriktat handlande och 
kunskapsdelning på lämplig territoriell 
nivå.
4.3 Dessutom kan gränsregioners 
inneboende potential utnyttjas genom 
lokalt inriktade stödåtgärder.
4.4 De två befintliga makroregionala 
strategierna har banat vägen för 
samordning av de berörda parterna i 
gemensamma åtgärder på lämplig 
territoriell nivå. Genom strategierna har 
förståelsen ökat för behovet av samarbete 
vid hanteringen av problem som inte kan 
lösas på egen hand av en medlemsstat, 
som t.ex. rening av Östersjön eller Donau. 
Makroregionala strategier och andra 
former av territoriellt samarbete kan 
stödjas både från Eruf och ESF och 
följaktligen måste de specifika villkoren 
för stöd till makroregionala strategier i 
lämpliga fall anges i programmen.
4.5 Övervinnandet av hinder måste ingå i 
programplaneringen för de fonder som 
omfattas av grundförordningen – målen 
för de befintliga makroregionala 
strategierna måste speglas i 
behovsanalysen och målformuleringen 
för de relevanta operativa programmen 
från och med planeringsskedet. Dessa 
strategier kommer inte att ha tjänat sitt 
syfte om inte de makroregionala 
strategiernas mål utgör en del av den 
strategiska planeringen för 
sammanhållningspolitikens program i de 
berörda regionerna och medlemsstaterna.
4.6 Medlemsstater och regioner måste se 
programmen för territoriellt samarbete i 
första hand som användbara redskap för 
att övervinna samarbetshinder, vilket i sin 
tur skulle främja nationella och regionala 
politiska mål med konsekvenser utanför 
programområdet.
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Punkt 4.6 stryks från del 4 i 
föredragandens text.

Or. en

Ändringsförslag 2013
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4 – punkt 4.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.6 Samtidigt måste medlemsstaterna se 
till att programmen för territoriellt 
samarbete på ett effektivt sätt bidrar till 
Europa 2020-strategin. Medlemsstater 
och regioner kan alltså främja samarbete 
samt, som ett test, leda och införa nya 
lösningar, genom att se till att samarbetet 
organiseras till stöd för de bredare 
politiska målen. Vid behov måste det 
territoriella samarbetet användas för att 
sammanföra politikutvecklare från båda 
sidorna av en gräns för att lösa 
gemensamma problem.

Or. en

Motivering

Dessa är medlemsstater som ansvarar för programplaneringen.

Ändringsförslag 2014
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4 – punkt 4.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.7 Medlemsstaterna måste se 
programmen för territoriellt samarbete i 
första hand som användbara redskap för 
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att övervinna samarbetshinder, vilket i sin 
tur skulle främja nationella och regionala 
politiska mål med konsekvenser utanför 
programområdet.

Or. en

Motivering

Dessa medlemsstater har ansvar för programplaneringen.

Ändringsförslag 2015
Markus Pieper

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4 – punkt 4.7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.7a Medlemsstaterna och kommissionen 
måste se till att det genom programmen 
för territoriellt samarbete ges utrymme för 
en effektiv och smidig förbindelse mellan 
de fonder som omfattas av 
grundförordningen samt Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och 
förordningarna om transeuropeiska nät.
(Detta ska föras in efter texten om 
medföredragande i punkt 4.7, varigenom 
det tillkommer en grundlig planering av 
infrastrukturförbindelser från de olika 
fonderna, särskilt i gränsregioner.)

Or. en
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Ändringsförslag 2016
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Bilaga 5 – Del 4 – Punkt 4.7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.7a I ett gränsöverskridande, territoriellt 
och interregionalt samarbete, bör särskild 
uppmärksamhet riktas mot områden som 
omfattas ar artikel 349 i EUF-fördraget, 
vilka måste möta vissa begränsningar.

Or. fr

Ändringsförslag 2017
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Utvärdering av 
sammanhållningsinvesteringar
4a1 För att utvärdera 
sammanhållningspolitikens europeiska 
mervärde och dess bidrag till 
Europa 2020-strategin och andra mål som 
omfattar hela EU ska medlemsstaterna 
utforma ett omfattande och konsekvent 
utvärderingssystem på grundval av 
resultatbaserade indikatorer. Dessa 
indikatorer måste omfattas av strategiska 
miljöbedömningar både på förhand och i 
efterhand.
4a2 Utvärderingen måste äga rum under 
programplaneringsskedet avseende 
partnerskapsavtal, program och strategier 
med anknytning till förhandsvillkor, inom 
ramen för deras förhandsutvärdering och 
miljöbedömning på förhand, eftersom 
detta är en systemfråga. Utan en 
systematisk bedömning kommer inte 
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utvärderingen av enskilda projekt att 
räcka.
4a3 Indikatorsystemet måste stå i direkt 
förbindelse till indikatorer på projektnivå 
och projekturvalskriterier för att 
politikutvärderingen ska kunna bli 
konsekvent.

Or. en

Motivering

Det krävs ett konsekvent och omfattande indikator- och målsystem för att man ska kunna 
utvärdera sammanhållningspolitikens bidrag till de mål som omfattar hela EU. 
Utvärderingssystemen måste kunna översätta Europa 2020-strategins högst ställda mål till 
indikatorer på program- och projektnivå för att konsekvenserna av enskilda program och 
projekt samt bidraget från programmen till att uppnå dessa mål ska kunna spåras. Dessa 
inbördes förbindelser saknas under den innevarande perioden, vilket ofta har lett till 
systemvidriga strategier som undergräver politikens övergripande mål.

Ändringsförslag 2018
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a Genomförande

Or. en

Motivering

I den föreslagna GSR-bilagan saknas det allmänna synpunkter om genomförandet. Av denna 
anledning lades en ny del 5 till.
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Ändringsförslag 2019
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4a (ny) – punkt 4.a1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a1 Kommissionen ska beträffande alla 
GSR-fonder genom genomförandeakter 
ange huvudsakliga mål och en preliminär 
förteckning över centrala åtgärder som 
GSR-fonderna ska inriktas på. 
Genomförandeakterna ska även omfatta 
allmänna principer för genomförandet.

Or. en

Motivering

Genom förordningen ska det säkerställas att kommissionen anger medlemsstaternas insatser 
och möjliga centrala investeringar, inbegripet förslag på hur de ska genomföras.

Ändringsförslag 2020
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4a (ny) – punkt 4.a2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a2 Kommissionen ska på EU-nivå sörja 
för att reglerna blir så harmoniserade och 
förenklade som möjligt, särskilt 
beträffande regler om behörighet, 
användning av schablonbelopp, 
schablonfinansiering, metoder avseende 
enhetskostnader, samfinansieringssystem, 
politik för automatisk förlängning osv.

Or. en
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Motivering

För att medlemsstaterna ska kunna sörja för korrekt programplanering och korrekt 
genomförande måste kommissionen se till att det i god tid finns noggrann och tydlig 
vägledning om de angivna detaljerna.

Ändringsförslag 2021
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4a (ny) – punkt 4.a3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a3 Kommissionen ska under 
förhandlingarna om och genomförandet 
av partnerskapsavtalen och -programmen 
sörja för att dess interna samordning är 
så stor som möjligt.

Or. en

Motivering

Det krävs samordning och samarbete inte bara på medlemsstatsnivå, utan också på EU-nivå, 
särskilt mellan olika generaldirektorat inom kommissionen.

Ändringsförslag 2022
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4 a (ny) – punkt 4.a4 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a4 Medlemsstaterna ska i sina 
partnerskapsavtal ge en tydlig bild av hur 
programmen överensstämmer med de 
övergripande principerna, inbegripet 
efterlevnaden av partnerskapsprincipen, 
hållbar utveckling, jämställdhet, 
tillgänglighet, fondernas bidrag i fråga 
om demografiska utmaningar och en 
inkluderande strategi. Därutöver måste 



AM\904624SV.doc 103/105 PE491.163v01-00

SV

medlemsstaterna visa prov på synergier i 
förhållande till EU:s övergripande politik 
och samordningsmekanismer bland 
fonder som omfattas av 
grundförordningen.

Or. en

Motivering

Genom partnerskapsavtalen och -programmen måste det säkerställas att bestämmelserna i 
denna bilaga efterlevs i praktiken.

Ändringsförslag 2023
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4a (ny) – punkt 4.a5 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a5 Medlemsstaterna måste i sina 
partnerskapsavtal och -program ange hur 
de avser använda instrumenten för 
integrerade strategier för att uppnå 
integrering och hur de avser få regionala 
och lokala aktörer samt lokalsamhällen 
att delta i genomförandet av de 
integrerade instrumenten. Kommissionens 
roll är väsentlig i fråga om att fastställa 
en professionell bakgrund och tydliggöra 
kriterierna för dessa instrument.

Or. en

Motivering

Den integrerade strategin måste beskrivas tydligt i partnerskapsavtalen och i 
medlemsstaternas program.
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Ändringsförslag 2024
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4a (ny) – punkt 4.a6 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a6 För att påvisa de krav som anges i 
avsnitten 4a4 och 4a5 ska 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
för att anpassa sina övervakningssystem 
och sin datainsamling på nationell nivå.

Or. en

Motivering

Övervakningsteknik och datainsamlingssystem måste anpassas på korrekt sätt till kraven i 
denna bilaga.

Ändringsförslag 2025
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny) – del 4 a (ny) – punkt 4.a7 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a7 För att samordningen av EU:s politik 
och fonder ska kunna samordnas effektivt 
på nationell nivå måste systemen för 
genomförande och kontroll göras så enkla 
som möjligt. I detta syfte ska 
medlemsstaterna analysera sina 
institutionella system för fondernas 
genomförande och vidta nödvändiga 
åtgärder för att förenkla dessa.

Or. en

Motivering

Alla åtgärder som kan bidra till förenkling måste vidtas.
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Ändringsförslag 2026
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
I (ny) – del 4a (ny) – punkt 4.a8 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a8 Kapacitetsuppbyggande är en 
förutsättning för att man ska kunna 
uppnå målen för denna förordning. 
Kapacitetsuppbyggandet måste därför 
förbättras på nationell, regional och lokal 
nivå.

Or. en

Motivering

För att man överallt på nationell nivå ska kunna efterleva sina skyldigheter vad gäller 
programplanering, övervakning, genomförande och kontroll måste kapacitetsuppbyggandet 
förstärkas.


