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Ændringsforslag 74
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Ifølge artikel 176 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) skal Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) bidrage til at 
udligne de største regionale skævheder i 
Fællesskabet. Derfor skal EFRU i 
overensstemmelse med denne artikel og 
artikel 174, andet og tredje afsnit, i TEUF
således bidrage til at mindske forskellene
mellem de forskellige regioners 
udviklingsniveau og de mindst 
begunstigede og tilbagestående regioner,
idet man er særligt opmærksom på 
regioner, der lider under alvorlige og 
permanente naturbetingede eller 
demografiske ulemper, og de nordligste 
regioner med meget lav 
befolkningstæthed samt øer,
grænseoverskridende regioner og 
bjergregioner.

Or. en

Ændringsforslag 75
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Der bør fastsættes særlige 
bestemmelser om, hvilken type aktiviteter 
der kan støttes af EFRU under de 
tematiske mål, der er fastlagt i forordning
(EU) nr. […]/2012 [den generelle 
forordning]. Samtidig bør udgifter uden for 
EFRU's anvendelsesområde defineres og 
præciseres, herunder for så vidt angår

(3) Der bør fastsættes særlige 
bestemmelser om, hvilken type aktiviteter 
der kan støttes af EFRU for at bidrage til 
investeringsprioriteterne inden for de 
tematiske mål, der er fastlagt i forordning
(EU) nr. […]/2013 [den generelle 
forordning]. Samtidig bør udgifter uden for 
EFRU's anvendelsesområde defineres og 
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nedbringelsen af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF.

præciseres, herunder investeringer, der 
kan bidrage til nedbringelsen af 
drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der
nævnes i bilag I til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. 
oktober 2003 om en ordning for handel 
med kvoter for drivhusgasemissioner i 
Fællesskabet og om ændring af Rådets 
direktiv 96/61/EF.

Or. en

Ændringsforslag 76
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) For at undgå overdreven finansiering 
bør disse investeringer ikke være 
berettiget til støtte fra EFRU, da de 
allerede modtager midler i forbindelse 
med anvendelsen af direktiv 2003/87/EF.
Denne udelukkelse bør ikke begrænse 
muligheden for at bruge EFRU til at 
støtte aktiviteter, der ikke er omfattet af 
bilag I til direktiv 2003/87/EF, heller ikke 
selv om de gennemføres af de samme 
økonomiske aktører, når det gælder f.eks. 
energieffektivitetsinvesteringer i 
fjernvarmenet, intelligente systemer til 
distribution, lagring og transmission af 
energi og foranstaltninger med henblik på 
at nedbringe luftforureningen, og heller 
ikke selv om en af deres indirekte 
virkninger er at nedbringe 
drivhusgasemissionerne, eller de er nævnt 
i den nationale plan, der er omhandlet i 
artikel 10c, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 77
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Det er vigtigt at sikre, at der i 
forbindelse med fremme af 
risikostyringsinvesteringer tages hensyn 
til specifikke risici på regionalt, 
grænseoverskridende og tværnationalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 78
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien for intelligent, bæredygtig og
inklusiv vækst og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten under målet for investeringer i 
vækst og beskæftigelse koncentreres på 
forskning og innovation, informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt), små og 
mellemstore virksomheder (SMV) og
fremme af en lavemissionsøkonomi.
Denne koncentration bør opnås på 
nationalt niveau, idet der bør være 
mulighed for fleksibilitet i forbindelse 
med operationelle programmer og i 
forskellige regionskategorier, og den bør, 
hvis det er hensigtsmæssigt, tilpasses for 
at tage hensyn til midler fra 
Samhørighedsfonden, der afsættes til 
støtte af de investeringsprioriteter, der er 
nævnt i artikel 3, litra a), nr. i) og iii), i 
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forordning (EU) nr. [...]/2013 
[forordningen om Samhørighedsfonden].
Koncentrationsgraden bør tage hensyn til 
den pågældende regions udviklingsniveau, 
bidrag i form af ressourcer fra 
Samhørighedsfonden, hvis dette er 
relevant, og de specifikke behov i regioner, 
hvor BNP pr. indbygger i perioden 2007-
2013 var mindre end 75 % af det 
gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden, regioner, der er under 
udfasning i perioden 2007-2013 og visse 
regioner på NUTS 2-niveau, der 
udelukkende består af ømedlemsstater 
eller af øer.

Or. en

Ændringsforslag 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien for intelligent, bæredygtig og
inklusiv vækst og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten under målet for investeringer i 
vækst og beskæftigelse koncentreres på 
forskning og innovation, informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt), små og 
mellemstore virksomheder (SMV) og
fremme af en lavemissionsøkonomi.
Denne koncentration bør opnås på 
nationalt niveau, idet der bør være 
mulighed for fleksibilitet i forbindelse 
med operationelle programmer og i 
forskellige regionskategorier, og den bør, 
hvis det er hensigtsmæssigt, tilpasses for 
at tage hensyn til midler fra 
Samhørighedsfonden, der afsættes til 
støtte af de investeringsprioriteter, der er 
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nævnt i artikel 3, litra a), nr. i) og iii), i 
forordning (EU) nr. [...]/2013 
[forordningen om Samhørighedsfonden].
Koncentrationsgraden bør tage hensyn til 
den pågældende regions udviklingsniveau, 
bidrag i form af ressourcer fra 
Samhørighedsfonden, hvis dette er 
relevant, og de specifikke behov i regioner, 
hvor BNP pr. indbygger i perioden 2007-
2013 var mindre end 75 % af det 
gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden, regioner, der er under 
udfasning i perioden 2007-2013, og visse 
regioner på NUTS 2-niveau, der 
udelukkende består af øer, og som er 
beliggende i medlemsstater, der modtager 
støtte fra Samhørighedsfonden, eller som 
er regioner i den yderste periferi.

Or. en

Ændringsforslag 80
Richard Seeber

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 81
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) I overensstemmelse med forordning 
(EU) nr. […]/2013 [den generelle 
forordning] vil det blive tilstræbt at skabe 
synergier, navnlig mellem driften af 
EFRU-fondene og Horisont 2020, uden at 
det berører deres særskilte mål, for at 
optimere merværdien af de investeringer 
inden for forskning og innovation, der 
helt eller delvist er finansieret via 
Unionens budget.

Or. en

Ændringsforslag 82
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Betragtning 5 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5d) For at fremme bæredygtig regional 
eller lokal mobilitet eller reducere luft- og 
støjforureningen er det nødvendigt at 
fremme sunde og bæredygtige 
transportformer. EFRU-støttede 
investeringer i lufthavnsinfrastruktur bør 
fremme en miljømæssigt bæredygtig 
lufttransport, bl.a. når man forbedrer den 
regionale og lokale mobilitet ved at 
forbinde sekundære og tertiære 
knudepunkter med TEN-T-
infrastrukturen, herunder via 
multimodale knudepunkter.

Or. en
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Ændringsforslag 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 5 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5d) For at fremme bæredygtig regional 
eller lokal mobilitet eller reducere luft- og 
støjforureningen er det nødvendigt at 
fremme sunde og bæredygtige 
transportformer. Det er nødvendigt at 
sikre, at EFRU-støttede investeringer i 
lufthavnsinfrastruktur fremmer 
miljøfordele, bl.a. når man forbedrer den 
regionale og lokale mobilitet ved at 
forbinde sekundære og tertiære 
knudepunkter med TEN-T-
infrastrukturen, herunder via 
multimodale knudepunkter.

Or. en

Ændringsforslag 84
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Betragtning 5 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5e) Med henblik på at fremme opnåelsen 
af de energi- og klimamål, som EU har 
fastsat som led i sin strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
bør EFRU støtte investeringer til fremme 
af energieffektivitet og 
forsyningssikkerhed i medlemsstaterne, 
bl.a. gennem udvikling af intelligente 
systemer til distribution, lagring og 
transmission af energi, herunder gennem 
integration af decentral produktion fra 
vedvarende energikilder. Medlemsstaterne 
bør kunne investere i energiinfrastruktur, 
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der er forenelig med deres valgte 
energimiks, for at opnå 
forsyningssikkerhed og opfylde deres mål 
i henhold til EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst.

Or. en

Ændringsforslag 85
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Betragtning 5 i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5i) Det er nødvendigt at specificere, 
hvilke andre ting der kan støttes af EFRU 
inden for rammerne af målet om 
europæisk territorialt samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 86
Richard Seeber

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 87
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Kriterier for udvælgelse af 
byområder, hvor integrerede aktioner for 
bæredygtig byudvikling skal gennemføres, 
og vejledende beløb til disse aktioner bør 
fastsættes i partnerskabsaftalen, og 
mindst 5 % af de EFRU-ressourcer, der 
tildeles på nationalt plan, afsættes til dette 
formål. Omfanget af en eventuel 
delegation af beføjelser til byernes 
myndigheder bør som minimum omfatte 
et udvalg af operationer eller i givet fald 
et globaltilskud og fastsættes af 
forvaltningsmyndigheden i tæt 
samarbejde med den relevante bys 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 88
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

dvs. deres fjerne beliggenhed, deres status 
som øsamfund, deres lille areal, deres 
vanskelige topografiske og klimatiske 
forhold, deres økonomiske afhængighed af 
nogle få produkter, forhold, som er 
vedvarende og kumulative, og som 
alvorligt hæmmer disse regioner i deres 
udvikling. Driftsstøtte, der i den 
sammenhæng ydes af medlemsstaterne, er 
fritaget fra anmeldelsespligten i artikel 
108, stk. 3), i TEUF, hvis den på 
tildelingstidspunktet opfylder 
betingelserne i en forordning om visse 
former for støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til artikel 107 og 
108 i TEUF vedtaget i henhold til artikel 
1 i forordning (EF) nr. 994/98.

Or. en

Ændringsforslag 89
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Med henblik på at supplere denne 
forordning med visse ikkevæsentlige 
elementer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår detaljerede 
bestemmelser vedrørende udvælgelse og 
forvaltning af innovative foranstaltninger.
Kommissionen bør ligeledes, hvor det er 
berettiget, tillægges beføjelser til at 
foretage ændringer for at sikre en effektiv 
evaluering af fremskridtene i
programgennemførelsen. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
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rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 90
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift og titel – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 Artikel 3

Anvendelsesområdet for støtte fra EFRU Anvendelsesområdet for støtte
1. EFRU yder støtte til: 1. EFRU yder støtte til følgende aktiviteter 

for at bidrage til investeringsprioriteterne 
i artikel 5:

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

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

aa) erhvervsinvesteringer, uanset 
virksomhedens størrelse, som bidrager til 
investeringsprioriteter i henhold til artikel 
5.1 og 5.4, samt artikel 5.2, hvor der er 
tale om et samarbejde mellem store 
virksomheder og SMV'er

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

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

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

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

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

d) investering i udvikling af regionernes 
eget potentiale gennem faste investeringer 
i udstyr og infrastruktur i mindre omfang,
herunder kultur- og bæredygtig 
turismeinfrastruktur i mindre omfang, 
tjenesteydelser til virksomheder, støtte til
forsknings- og innovationsorganer og 
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investeringer i teknologiforskning og 
anvendt forskning i virksomheder

i) faste investeringer i udstyr og 
infrastruktur i mindre omfang
ii) støtte og tjenesteydelser til 
virksomheder, navnlig SMV
iii) støtte til offentlige forsknings- og 
innovationsorganer og investeringer i 
teknologiforskning og anvendt forskning i 
virksomheder
iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

e) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem de kompetente 
regionale og lokale myndigheder,
myndigheder i byer og andre offentlige 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og
de organer, som repræsenterer 
civilsamfundet, jf. artikel 5 i den generelle 
forordning, undersøgelser, forberedende 
aktiviteter og kapacitetsopbygning.

e) teknisk bistand.
I mere udviklede regioner støtter EFRU 
ikke investeringer i infrastruktur, der 
tilbyder basisserviceydelser til borgerne 
inden for miljø, transport og ikt.

Or. en

Ændringsforslag 91
Catherine Bearder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) produktive investeringer i 
virksomheder, navnlig i SMV, som 
bidrager til investeringsprioriteter i 
henhold til artikel 5.1 og 5.4, samt artikel 
5.2, hvor der er tale om et samarbejde 
mellem store virksomheder og SMV'er

Or. en
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Ændringsforslag 92
Michael Theurer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investering i udvikling af regionernes 
eget potentiale gennem faste investeringer 
i udstyr og infrastruktur, herunder kultur-
og bæredygtig turismeinfrastruktur, 
tjenesteydelser til virksomheder, støtte til
forsknings- og innovationsorganer og 
investeringer i teknologiforskning og 
anvendt forskning i virksomheder

Or. en

Ændringsforslag 93
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EFRU yder ikke støtte til: 2. EFRU yder ikke støtte til:
a) afvikling af atomkraftværker a) afvikling og opførelse af 

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

b) investering i nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
omfattet af bilag 1 til direktiv 2003/87/EF

c) fremstilling, forarbejdning eller 
markedsføring af tobak og tobaksprodukter

c) fremstilling, forarbejdning eller 
markedsføring af tobak og tobaksprodukter

d) virksomheder i vanskeligheder, jf. 
definitionen i statsstøttereglerne.

d) virksomheder i vanskeligheder, jf. 
definitionen i statsstøttereglerne.

da) investeringer i lufthavnsinfrastruktur, 
medmindre de vedrører miljøbeskyttelse, 
eller der samtidig foretages de nødvendige 
investeringer for at afbøde eller mindske 
den tilknyttede negative miljøpåvirkning.
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Or. en

Ændringsforslag 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i lufthavnsinfrastruktur 
ud over investeringer, der indebærer 
beviselige miljøfordele.

Or. en

Ændringsforslag 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i lufthavnsinfrastruktur 
ud over investeringer, der indebærer 
beviselige miljøfordele.

Or. en

Ændringsforslag 96
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 Artikel 4

Tematisk koncentration Tematisk koncentration
De tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], og de tilhørende 
investeringsprioriteter, der er fastsat i 

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

artikel 5 i nærværende forordning, som 
EFRU kan bidrage til under målet for
investeringer i beskæftigelse og vækst, 
koncentreres således:

a) i mere udviklede regioner og 
overgangsregioner:

a) i mere udviklede regioner:

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

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

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

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

aa) i overgangsregioner:
i) mindst 60 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles to 
eller flere af de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 2, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2013 [den 
generelle forordning], og
ii) mindst 15 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2013
[den generelle forordning]

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

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles to eller 
flere af de tematiske mål, der er fastsat i 
punkt 1, 2, 3 og 4 i artikel 9 i forordning
(EU) nr. […]/2012 [den generelle 
forordning]

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

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

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % af 
EFRU 's samlede ressourcer på nationalt 
plan tildeles de tematiske mål, der er 

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

af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden, og regioner, der er 
under udfasning i perioden 2007-2013,
men som er støtteberettigede i kategorien 
mere udviklet region, jf. artikel 82, stk. 2, 
litra c), i forordning (EU) nr. [ ]/2012 
[FBB] i perioden 2014-2020, som 
overgangsregioner.

Som en undtagelse fra litra a) og aa) 
betragtes alle regioner på NUTS 2-niveau, 
der udelukkende består af ømedlemsstater 
eller af øer, og som ligger i medlemsstater, 
der modtager støtte fra 
Samhørighedsfonden, eller som er 
regioner i den yderste periferi, som 
mindre udviklede regioner i forbindelse 
med denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 97
Catherine Bearder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) mindst 22 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

Or. en

Ændringsforslag 98
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) mindst 22 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

Or. en

Ændringsforslag 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) i overgangsregioner:
i) mindst 60 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles to 
eller flere af de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 2, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2013 [den 
generelle forordning], og
ii) mindst 17 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2013
[den generelle forordning]

Or. en

Ændringsforslag 100
Catherine Bearder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) i overgangsregioner:
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i) mindst 60 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles to 
eller flere af de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 2, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2013 [den 
generelle forordning], og
ii) mindst 22 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2013
[den generelle forordning]

Or. en

Ændringsforslag 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) i overgangsregioner:
i) mindst 60 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles to 
eller flere af de tematiske mål, der er 
fastsat i punkt 1, 2, 3 og 4 i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2013 [den 
generelle forordning], og
ii) mindst 20 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2013
[den generelle forordning]

Or. en

Ændringsforslag 102
Andrey Kovatchev

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a) og aa) betragtes alle 
regioner på NUTS 2- eller NUTS 3-
niveau, der udelukkende består af øer, 
eller som regioner i den yderste periferi,
som mindre udviklede regioner i 
forbindelse med denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Rådet planlægger at sænke graden af fleksibilitet for øregioner i forbindelse med brugen af 
EU-midler ved at begrænse denne undtagelse til kun at gælde for øregioner, der er 
beliggende i medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden. Dette vil 
udelukke Balearerne, Korsika, Sardinien og nordeuropæiske øer fra at kunne nyde godt af 
den nødvendige fleksibilitet ved brugen af EU-midler. En sådan foranstaltning bør gælde for 
alle EU's øer, uanset om deres medlemsstat er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden 
eller ej.

Ændringsforslag 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a) og aa) betragtes alle 
regioner på NUTS 2 og NUTS 3-niveau, 
der udelukkende består af en eller flere 
øer, som mindre udviklede regioner i 
forbindelse med denne artikel.

Or. it

Ændringsforslag 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som en undtagelse fra litra a) og aa) 
betragtes alle regioner på NUTS 2-niveau, 
der udelukkende består af øer, som ligger 
i medlemsstater, der modtager støtte fra 
Samhørighedsfonden, eller som er 
regioner i den yderste periferi, som 
mindre udviklede regioner i forbindelse 
med denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 106
Francesca Barracciu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a) betragtes alle regioner på 
NUTS 2-niveau, der udelukkende består 
af en eller flere øer, som mindre udviklede 
regioner i forbindelse med denne artikel.

Or. it
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Ændringsforslag 107
Andrey Kovatchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) For at maksimere deres bidrag til 
målet om at støtte 
beskæftigelsesfremmende vækst, bør 
aktiviteter til fremme af bæredygtig 
turisme, kultur- og naturarv indgå i en 
territorial strategi for de enkelte regioner, 
herunder omstillingen af de 
industriområder, der er i tilbagegang.
Støtte til sådanne aktiviteter bør også 
bidrage til at styrke innovation og brug af 
ikt, SMV'er, miljø og ressourceeffektivitet 
eller fremme af social inklusion.

Or. en

Ændringsforslag 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer ved at:

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi og øge 
ressourceeffektiviteten i alle sektorer ved 
at:

Or. en

Ændringsforslag 109
Michael Theurer, Catherine Bearder

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme energieffektivitet og SMV's 
brug af vedvarende energi

b) fremme energieffektivitet og
virksomhedernes, navnlig SMV's brug af 
vedvarende energi

Or. en

Ændringsforslag 110
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme investeringer, som afhjælper 
specifikke risici, sikre 
katastrofemodstandsdygtighed og udvikle 
katastrofeforvaltningssystemer

b) fremme kollektiv infrastruktur og
investeringer, som afhjælper specifikke 
risici, sikre modstandsdygtigheden over 
for ekstreme fænomener,
katastrofemodstandsdygtighed og udvikle 
katastrofeforvaltningssystemer

Or. pt

Ændringsforslag 111
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) beskyttelse af miljøet og fremme af 
ressourceeffektivitet ved at:

6) bevarelse og beskyttelse af miljøet og 
fremme af ressourceeffektivitet ved at:

a) tackle de vigtige behov for investeringer
i affaldssektoren med sigte på at kunne 
opfylde kravene i EU's miljølovgivning

a) investere i affaldssektoren med sigte på 
at kunne opfylde kravene i EU's 
miljølovgivning og opfylde de behov, som 
medlemsstaterne har identificeret, for at 
investere ud over disse krav

b) tackle de vigtige behov for 
investeringer i vandsektoren med sigte på 
at kunne opfylde kravene i EU's 

b) investere i vandsektoren med sigte på at 
kunne opfylde kravene i EU's 
miljølovgivning og opfylde de behov, som 
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miljølovgivning medlemsstaterne har identificeret, for at 
investere ud over disse krav

c) beskytte, fremme og udvikle kulturarven c) bevare, beskytte, fremme og udvikle
natur- og kulturarven

d) beskytte biodiversitet og jordbunden og 
fremme økosystemfunktioner, herunder 
Natura 2000 og grøn infrastruktur

d) beskytte og genoprette biodiversitet og 
jordbunden samt genoprette og fremme 
økosystemfunktioner, herunder Natura 
2000 og grøn infrastruktur

e) forbedre bymiljøet, herunder genoprette 
forladte industrigrunde, og nedbringe 
luftforureningen

e) forbedre bymiljøet, gennemføre 
byfornyelse, genoprette og dekontaminere
forladte industrigrunde (herunder 
omlægningsområder), nedbringe 
luftforureningen og fremme støjdæmpende 
foranstaltninger
ea) fremme innovative teknologier, der 
kan forbedre miljøbeskyttelsen og 
ressourceeffektiviteten i affaldssektoren 
og vandsektoren og jordbundsbeskyttelsen 
eller reducere luftforureningen
eb) støtte en industriel overgang til en 
ressourceeffektiv økonomi og fremme 
grøn vækst, miljøinnovation og 
forvaltning af miljøresultater i den 
offentlige og private sektor

Or. en

Ændringsforslag 112
Dimitar Stoyanov

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 6 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forbedre bymiljøet, herunder genoprette 
forladte industrigrunde, og nedbringe 
luftforureningen

e) forbedre bymiljøet, herunder genoprette 
forladte industrigrunde, støtte forvaltning 
af rekreative områder mellem boligblokke,
og nedbringe luftforureningen

Or. bg
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Ændringsforslag 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 7 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) styrke den regionale og lokale 
mobilitet ved at investere i forbedringer af 
den eksisterende vejinfrastruktur med 
henblik på at sikre en effektiv og
omkostningseffektiv forvaltning af 
netværkssikkerheden

Or. en

Ændringsforslag 114
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) fremme af beskæftigelse og støtte 
arbejdskraftens mobilitet ved at:

8) fremme af bæredygtig og 
kvalitetsbetonet beskæftigelse og støtte 
arbejdskraftens mobilitet ved at:

a) udvikle erhvervsinkubatorer og 
investeringsstøtte til selvstændig 
erhvervsvirksomhed og 
virksomhedsetablering

a) støtte udviklingen af
erhvervsinkubatorer og investeringsstøtte 
til selvstændig erhvervsvirksomhed, 
mikrovirksomheder og 
virksomhedsetablering

aa) støtte beskæftigelsesfremmende vækst 
gennem udvikling af regionernes eget 
potentiale som en del af en territorial 
strategi for specifikke områder, herunder 
omstillingen af de industriområder, der er 
i tilbagegang, og forbedret adgang til og 
udvikling af specifikke natur- og 
kulturressourcer

b) fremme lokale udviklingsinitiativer og 
støtte til servicestrukturer i lokalsamfundet 
med henblik på oprettelse af nye 
arbejdspladser, når sådanne 
foranstaltninger ligger uden for 

b) støtte lokale udviklingsinitiativer og 
støtte til servicestrukturer i lokalsamfundet 
med henblik på oprettelse af nye 
arbejdspladser, når sådanne 
foranstaltninger ligger uden for 
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anvendelsesområdet for forordning (EU) 
nr. […]/20XX [ESF-forordningen]

anvendelsesområdet for forordning (EU) 
nr. […]/20XX [ESF-forordningen]

c) investere i infrastruktur til offentlige
arbejdsformidlinger

c) investere i infrastruktur til
arbejdsformidlinger

Or. en

Ændringsforslag 115
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) fremme af social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom ved at:

9) fremme af social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom og alle former 
for forskelsbehandling ved at:

a) investere i social- og 
sundhedsinfrastruktur, der bidrager til den 
nationale, regionale og lokale udvikling, 
mindsker uligheder i forbindelse med 
sundhedstilstand og overgang fra 
institutionelle tjenester til 
lokalsamfundsbaserede tjenester

a) investere i social- og 
sundhedsinfrastruktur, der bidrager til den 
nationale, regionale og lokale udvikling, 
mindsker uligheder i forbindelse med 
sundhedstilstand, fremme social inklusion 
gennem forbedret adgang til sociale, 
kulturelle og rekreative tjenester og 
overgangen fra institutionelle tjenester til 
lokalsamfundsbaserede tjenester

b) støtte fysisk og økonomisk sanering af 
nedslidte byområder og landdistrikter

b) støtte fysisk, økonomisk og social
sanering af nedslidte lokalsamfund i
byområder og landdistrikter

c) støtte sociale virksomheder c) støtte sociale virksomheder

ca) investeringer, der foretages i 
forbindelse med lokaludviklingsstrategier, 
som styres af lokalsamfundet

Or. en

Ændringsforslag 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 9 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investere i social- og 
sundhedsinfrastruktur, der bidrager til den 
nationale, regionale og lokale udvikling, 
mindsker uligheder i forbindelse med 
sundhedstilstand og overgang fra 
institutionelle tjenester til 
lokalsamfundsbaserede tjenester

a) investere i social-, idræts-, kultur- og 
sundhedsinfrastruktur, der bidrager til den 
nationale, regionale og lokale udvikling, 
mindsker uligheder i forbindelse med 
sundhedstilstand, fremme social inklusion 
gennem forbedret adgang til sociale, 
kulturelle og rekreative tjenester og 
overgangen fra institutionelle tjenester til 
lokalsamfundsbaserede tjenester

Or. en

Ændringsforslag 117
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) investere i uddannelse, kvalifikationer 
og livslang læring ved at udvikle 
uddannelses- og undervisningsinfrastruktur

10) investere i uddannelse og 
erhvervsuddannelse med henblik på
kvalifikationer og livslang læring ved at 
udvikle uddannelses- og 
undervisningsinfrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 118
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) styrke den institutionelle kapacitet og 
en effektiv offentlig forvaltning ved at 
styrke den institutionelle kapacitet og 
effektiviteten af de offentlige forvaltninger 
og offentlige tjenesteydelser i forbindelse 
med EFRU's gennemførelse og støtte 

11) styrke den institutionelle kapacitet hos 
offentlige myndigheder og interessenter 
og en effektiv offentlig forvaltning ved at 
styrke den institutionelle kapacitet og 
effektiviteten af de offentlige forvaltninger 
og offentlige tjenesteydelser i forbindelse 
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aktioner vedrørende institutionel kapacitet 
og effektivitet af den offentlig forvaltning, 
som støttes af ESF.

med EFRU's gennemførelse og støtte 
aktioner vedrørende institutionel kapacitet 
og effektivitet af den offentlig forvaltning, 
som støttes af ESF.

Or. en

Ændringsforslag 119
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFRU støtter inden for de operationelle 
programmer bæredygtig byudvikling 
gennem strategier, der fastlægger 
integrerede aktioner til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale udfordringer i byerne.

1. EFRU støtter inden for de operationelle 
programmer bæredygtig byudvikling 
gennem strategier, der fastlægger 
integrerede aktioner til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, 
vandrelaterede og sociale udfordringer i 
byerne.

Or. en

Ændringsforslag 120
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 Artikel 8
Innovative aktioner inden for bæredygtig 

byudvikling
Innovative aktioner inden for bæredygtig 

byudvikling
1. På Kommissionens initiativ kan EFRU 
støtte innovative aktioner inden for 
bæredygtig byudvikling, dog med højst op 
til 0,2 % af den samlede årlige EFRU-
tildeling. De skal omfatte undersøgelser og 
pilotprojekter, der identificerer eller 
afprøver nye løsninger på problemstillinger 
i forbindelse med bæredygtig byudvikling, 

1. På Kommissionens initiativ kan EFRU 
støtte innovative aktioner inden for 
bæredygtig byudvikling i 
overensstemmelse med artikel 84, stk. 7, i 
forordning (EU) nr. [...]/2013 [den 
generelle forordning]. De skal omfatte 
undersøgelser og pilotprojekter, der 
identificerer eller afprøver nye løsninger på 
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som skal være relevante på EU-plan. problemstillinger i forbindelse med 
bæredygtig byudvikling, som skal være 
relevante på EU-plan. Kommissionen 
fremmer inddragelsen af relevante 
partnere fra kategorierne i artikel 5, stk. 
1, i forordning (EU) nr. [...]/2013 [den 
generelle forordning] i forberedelsen og 
gennemførelsen af innovative aktioner.

2. Uanset artikel 4 i nærværende 
forordning kan innovative aktioner støtte 
alle aktiviteter, der er nødvendige for at nå 
de tematiske mål, der er anført i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], og de tilhørende 
investeringsprioriteter.

2. Uanset artikel 4 i nærværende 
forordning kan innovative aktioner støtte 
alle aktiviteter, der er nødvendige for at nå 
de tematiske mål, der er anført i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], og de tilhørende 
investeringsprioriteter.

3. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
13 for så vidt angår procedurer for 
udvælgelse og gennemførelse af 
innovative aktioner.

3. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 13, hvori 
den fastsætter detaljerede bestemmelser
for så vidt angår principperne for 
udvælgelse og forvaltning af innovative 
aktioner, der skal støttes.

Or. en

Ændringsforslag 121
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. EFRU-andelen af de øremærkede 
midler til regionen Mayotte i den yderste 
periferi er ikke omfattet af denne 
forordnings artikel 4, og mindst 50 % 
tildeles de tematiske mål, der er fastsat i 
artikel 9, punkt 1, 2, 3, 4 og 6, i 
forordning (EU) nr. [... ]/2013 [den 
generelle forordning].

Or. en
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Ændringsforslag 122
Dimitar Stoyanov

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 9, stk. 3, for en
ubegrænset periode fra den 1. januar 2014.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 9, stk. 3, for en periode
på tre år fra den 1. januar 2014, og 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udgangen af 
denne periode på tre år.

Or. bg

Begrundelse

Det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte en tidsfrist for delegationen af beføjelser og at gøre 
det obligatorisk for Kommissionen at udarbejde en rapport om sin forvaltning af de 
beføjelser, den har fået tildelt, således at der modtages regelmæssige vurderinger af, hvordan 
dette er sket.


