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Ändringsförslag 74
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Enligt artikel 176 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) är syftet med 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) att bidra till att avhjälpa de 
viktigaste regionala obalanserna i unionen. 
I enlighet med denna artikel samt 
artikel 174.2 och 174.3 i EUF-fördraget 
ska Eruf således bidra till att minska 
skillnaderna i utvecklingsnivå mellan 
olika regioner och eftersläpningen i de 
minst gynnade regionerna, där särskild 
uppmärksamhet bör fästas vid regioner
med svåra och beständiga naturbetingade 
eller demografiska utmaningar, till 
exempel de nordligaste regionerna med 
mycket låg befolkningstäthet, öregioner, 
gränsregioner och bergsregioner.

Or. en

Ändringsförslag 75
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det bör antas särskilda bestämmelser 
om vilka verksamheter som Eruf får stödja 
enligt de tematiska mål som fastställs i 
förordning (EU) nr […]/2012
[grundförordningen]. Samtidigt bör 
utgifter som ligger utanför Erufs 
tillämpningsområde definieras och 

(3) Det bör antas särskilda bestämmelser 
om vilka verksamheter som Eruf får stödja 
i syfte att bidra till 
investeringsprioriteringarna inom de 
tematiska mål som fastställs i 
förordning (EU) nr […]/2013
[grundförordningen]. Samtidigt bör 
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förtydligas, inklusive när det gäller
minskningen av utsläpp av växthusgaser i 
anläggningar som omfattas av
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG.

utgifter som ligger utanför Erufs 
tillämpningsområde definieras och 
förtydligas, inklusive investeringar för att 
uppnå en minskning av utsläpp av 
växthusgaser från de verksamheter som 
förtecknas i bilaga 1 till 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG.

Or. en

Ändringsförslag 76
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För att undvika överdriven 
finansiering bör dessa investeringar inte 
berättiga till stöd från Eruf eftersom de 
redan drar ekonomisk nytta av 
tillämpningen av direktiv 2003/87/EG. 
Detta undantag bör inte begränsa 
möjligheten att använda Eruf för att 
stödja sådan verksamhet som inte 
omfattas av bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG även om denna 
genomförs av samma ekonomiska aktörer, 
till exempel investeringar i 
energieffektivitet i fjärrvärmenät, smarta 
system för distribution, lagring och 
överföring av energi eller åtgärder som 
syftar till att minska luftföroreningar, 
även om verksamheten indirekt leder till 
en minskning av utsläppen av 
växthusgaser eller finns förtecknad i den
nationella plan som avses i artikel 10c.1 i 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 77
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Vid främjande av investeringar i 
riskhantering är det viktigt att man 
beaktar särskilda risker på regional, 
gränsöverskridande och transnationell 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 78
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Eruf bör bidra till 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla, så att man 
säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det enligt målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning
koncentreras på forskning och innovation, 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT), små och medelstora företag samt 
främjande av en koldioxidsnål ekonomi. 
Denna koncentration bör uppnås på 
nationell nivå och möjliggöra flexibilitet 
på nivån för operativa program och inom 
olika regionkategorier, och bör vid behov 
anpassas för att beakta de medel som 
anslås från Sammanhållningsfonden för 
att stödja de investeringsprioriteringar 
som avses i artikel 3 a i förordning (EU) 
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nr […]/2013 [Sammanhållningsfonden].
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå, bidraget från 
Sammanhållningsfondens resurser, om 
tillämpligt, och de särskilda behoven hos 
regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–13 var lägre än 75 % av 
BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden, regioner som fått 
avvecklingsstatus under 
perioden 2007−2013 samt vissa 
Nuts 2-regioner som uteslutande består av 
ömedlemsstater eller öar.

Or. en

Ändringsförslag 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Eruf bör bidra till 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla, så att man 
säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det enligt målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning
koncentreras på forskning och innovation, 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT), små och medelstora företag samt 
främjande av en koldioxidsnål ekonomi.
Denna koncentration bör uppnås på 
nationell nivå och möjliggöra flexibilitet 
på operativ programnivå och inom olika 
regionkategorier, och bör vid behov 
anpassas för att beakta de medel som 
anslås från Sammanhållningsfonden för 
att stödja de investeringsprioriteringar 
som avses i artikel 3 a i förordning (EU) 
nr […]/2013 [Sammanhållningsfonden].
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
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regionens utvecklingsnivå, bidraget från
Sammanhållningsfondens resurser, om 
tillämpligt, och de särskilda behoven hos 
regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–13 var lägre än 75 % av 
BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden, regioner som fått 
avvecklingsstatus under 
perioden 2007−2013 samt Nuts 2-regioner
som uteslutande består av öar i 
medlemsstater som får stöd från 
Sammanhållningsfonden eller som utgör 
yttersta randområden.

Or. en

Ändringsförslag 80
Richard Seeber

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 81
Jan Olbrycht
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Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att, i enlighet med 
förordning (EU) 
nr […]/2013[grundförordningen], 
optimera mervärdet av investeringar som 
helt eller delvis finansieras genom 
unionens budget inom forskning och 
innovation kommer synergier att 
eftersträvas framför allt mellan Eruf och 
Horisont 2020 samtidigt som deras skilda 
mål respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 82
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) För att främja hållbar regional eller 
lokal rörlighet eller minska 
luft- och bullerföroreningar är det 
nödvändigt att främja sunda, hållbara och 
säkra transportsätt. Investeringar i 
flygplatsinfrastruktur som stöds av Eruf 
bör främja en miljömässigt hållbar 
luftfart, bland annat när den regionala 
rörligheten förstärks genom att man 
kopplar sekundära och tertiära 
knutpunkter till TEN-T-infrastrukturen, 
inbegripet genom multimodala 
knutpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att främja hållbar regional eller 
lokal rörlighet eller minska 
luft- och bullerföroreningar är det 
nödvändigt att främja sunda, hållbara och 
säkra transportsätt. Man måste se till att 
investeringar i flygplatsinfrastruktur som
stöds av Eruf främjar miljövinster, bland 
annat när den regionala och lokala 
rörligheten förstärks genom att man 
kopplar sekundära och tertiära 
knutpunkter till TEN-T-infrastrukturen, 
inbegripet genom multimodala 
knutpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 84
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) För att främja uppnåendet av de 
energi- och klimatmål som unionen 
uppställt inom ramen för sin strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla, bör 
Eruf stödja investeringar för att främja 
energieffektivitet och tryggad 
energiförsörjning i medlemsstaterna 
genom bland annat utveckling av smarta 
system för distribution, lagring och 
överföring av energi, inbegripet genom 
integration av distribuerad produktion 
från förnybara källor. Medlemsstaterna 
bör kunna investera i 
energiinfrastrukturer som 
överensstämmer med både deras valda 
energimix, så att de kan uppfylla sina 
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krav på tryggad försörjning, och deras 
mål inom ramen för unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 85
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Skäl 5d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5d) Man måste specificera vad mer som 
kan stödjas genom Eruf inom ramen för 
målet Europeiskt territoriellt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 86
Richard Seeber

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Kriterier för urval av stadsområden 
där integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling ska genomföras och 
vägledande belopp för dessa åtgärder bör 
fastställas i partnerskapsavtalet, och minst 
5 % av Eruf-medlen som tilldelas på 
nationell nivå bör gå till detta ändamål. 
Omfattningen av delegeringen till 
myndigheter på stadsnivå bör minst 
inbegripa urvalet av verksamheter eller, i 
lämpliga fall, ett globalt stöd samt 
beslutas av förvaltningsmyndigheten i 
nära samarbete med den berörda 
stadsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 88
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

ökaraktär, ringa storlek, besvärliga 
terräng- och klimatförhållanden samt 
ekonomiska beroende av ett fåtal 
produkter. Kombinationen av dessa 
faktorer av bestående natur hämmar 
allvarligt områdenas utveckling. Driftsstöd 
som beviljas av medlemsstater i detta 
sammanhang är undantaget från 
anmälningsskyldigheten enligt 
artikel 108.3 i EUF-fördraget, om stödet 
vid den tidpunkt då det beviljas uppfyller 
villkoren i en förordning där vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med 
den inre marknaden enligt artiklarna 107 
och 108 i EUF-fördraget i enlighet med 
artikel 1 i förordning (EG) nr 994/98.

Or. en

Ändringsförslag 89
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) För att komplettera denna förordning 
med vissa icke väsentliga delar, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller detaljerade 
bestämmelser avseende kriterierna för 
urvalet och förvaltningen av innovativa 
åtgärder. Kommissionen bör också 
bemyndigas att, om det är motiverat, 
ändra bilagan till denna förordning, i 
justeringssyfte, för att säkerställa en 
effektiv bedömning av framstegen i 
programgenomförandet. Det är av särskild 
vikt att kommissionen genomför lämpliga 
samråd, även på expertnivå, under sitt 
förberedande arbete. När kommissionen 
förbereder och utformar delegerade akter 
bör den se till att relevanta handlingar 
samtidigt, punktligt och på ett lämpligt sätt 
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tillställs Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 90
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 Artikel 3
Tillämpningsområde för Eruf-stödet Tillämpningsområde för stödet

1. Eruf ska stödja följande: 1. Eruf ska stödja följande verksamheter 
för att bidra till de 
investeringsprioriteringar som anges i 
artikel 5:

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

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

aa) Produktiva investeringar, oberoende 
av företagets storlek, som bidrar till de 
investeringsprioriteringar som anges i 
artikel 5.1 och 5.4 och, om det gäller 
samarbete mellan stora företag och små 
och medelstora företag, artikel 5.2.

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

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

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

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

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

d) Investeringar i utveckling av de 
inneboende möjligheterna genom fasta 
investeringar i utrustning och småskalig 
infrastruktur, inbegripet infrastruktur för 
småskalig kulturturism och hållbar
turism, tjänster inriktade på företag, stöd 
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till forsknings- och innovationsorgan
samt investeringar i teknik och tillämpad 
forskning hos företag.

i) fasta investeringar i utrustning och 
småskalig infrastruktur,
ii) stöd och tjänster inriktade på företag,
särskilt små och medelstora företag,
iii) stöd till offentlig forskning och 
innovationsorgan samt investeringar i 
teknik och tillämpad forskning hos företag,
iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan regioner, städer samt 
relevanta aktörer inom samhälle, ekonomi 
och miljö.

e) Nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan behöriga myndigheter 
på såväl regional och lokal nivå som 
stadsnivå och andra offentliga 
myndigheter, ekonomiska och sociala 
partner och organ som företräder det 
civila samhället i enlighet med artikel 5 i 
grundförordningen, undersökningar, 
förberedande åtgärder och 
kapacitetsuppbyggnad.

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

Or. en

Ändringsförslag 91
Catherine Bearder

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Produktiva investeringar i företag, 
särskilt små och medelstora företag, som 
bidrar till de investeringsprioriteringar 
som anges i artikel 5.1 och 5.4 och, om 
det gäller samarbete mellan stora företag 
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och små och medelstora företag, 
artikel 5.2.

Or. en

Ändringsförslag 92
Michael Theurer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Investeringar i utveckling av de 
inneboende möjligheterna genom fasta 
investeringar i utrustning och 
infrastruktur, inbegripet infrastruktur för 
kulturturism och hållbar turism, tjänster 
inriktade på företag, stöd till 
forsknings- och innovationsorgan samt 
tillämpad forskning hos företag.

Or. en

Ändringsförslag 93
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eruf ska inte stödja 2. Eruf ska inte stödja
a) Avveckling av kärnkraftverk. a) Avveckling och anläggande av 

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

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

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

c) Tillverkning, bearbetning och 
utsläppande på marknaden av tobak.
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d) Företag i svårigheter enligt definitionen 
i unionens regler för statligt stöd.

d) Företag i svårigheter enligt definitionen 
i unionens regler för statligt stöd.

da) Investeringar i flygplatsinfrastruktur 
om den inte är relaterad till miljöskydd 
eller åtföljs av investeringar som är 
nödvändiga för att begränsa eller minska 
dess negativa miljöpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar i annan 
flygplatsinfrastruktur än sådan som ger 
påtagliga miljövinster.

Or. en

Ändringsförslag 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Investeringar i annan 
flygplatsinfrastruktur än sådan som ger 
påtagliga miljövinster.

Or. en

Ändringsförslag 96
Jan Olbrycht
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Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 Artikel 4
Tematisk koncentration Tematisk koncentration

De tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] och motsvarande 
investeringsprioriteringar som anges i 
artikel 5 i denna förordning vilka Eruf kan 
bidra till ska koncentreras på följande vis:

1. De tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr [...]/2012 
[grundförordningen] och motsvarande 
investeringsprioriteringar som anges i 
artikel 5 i denna förordning vilka Eruf kan 
bidra till enligt målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning ska koncentreras 
på följande vis:

a) I mer utvecklade regioner och 
övergångsregioner ska

a) I mer utvecklade regioner ska

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

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

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

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

aa) I övergångsregioner ska
i) minst 60 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas minst två av de tematiska 
mål som anges i leden 1, 2, 3 och 4 i 
artikel 9 i förordning (EU) nr […]/2013 
[grundförordningen], och
ii) minst 15 % av Eruf-medlen på 
nationell nivå tilldelas det tematiska mål 
som anges i led 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2013 
[grundförordningen].

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

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas minst två av de tematiska mål 
som anges i leden 1, 2, 3 och 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr [...]/2012 
[grundförordningen], och
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ii) minst 6 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

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

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

Genom undantag från led a ska de regioner 
anses vara övergångsregioner vid 
tillämpning av denna artikel vars BNP per 
capita under perioden 2007–2013 var lägre 
än 75 % av medelvärdet av BNP i EU-25 
under referensperioden eller som tilldelas 
avvecklingsstatus under 
perioden 2007−2013, men som är 
stödberättigade inom kategorin mer 
utvecklade regioner enligt artikel 82.2 c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen] under 
perioden 2014-2020.

Genom undantag från leden a och aa ska 
alla Nuts 2-regioner som uteslutande 
består av ömedlemsstater eller öar i 
medlemsstater som får stöd från 
Sammanhållningsfonden, eller som utgör 
yttersta randområden, anses vara mindre 
utvecklade regioner vid tillämpning av 
denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 97
Catherine Bearder

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) minst 22 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. en
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Ändringsförslag 98
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) minst 22 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I övergångsregioner ska
i) minst 60 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas minst två av de tematiska 
mål som anges i leden 1, 2, 3 och 4 i 
artikel 9 i förordning (EU) nr […]/2013 
[grundförordningen], och
ii) minst 17 % av Eruf-medlen på 
nationell nivå tilldelas det tematiska mål 
som anges i led 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2013 
[grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 100
Catherine Bearder

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

aa) I övergångsregioner ska
i) minst 60 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas minst två av de tematiska 
mål som anges i leden 1, 2, 3 och 4 i 
artikel 9 i förordning (EU) nr […]/2013 
[grundförordningen], och
ii) minst 22 % av Eruf-medlen på 
nationell nivå tilldelas det tematiska mål 
som anges i led 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2013 
[grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I övergångsregioner ska
i) minst 60 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas minst två av de tematiska 
mål som anges i leden 1, 2, 3 och 4 i 
artikel 9 i förordning (EU) nr […]/2013 
(grundförordningen), och
ii) minst 20 % av Eruf-medlen på 
nationell nivå tilldelas det tematiska mål 
som anges i led 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2013 
(grundförordningen).

Or. en

Ändringsförslag 102
Andrey Kovatchev
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Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från leden a och aa ska 
alla Nuts 2- eller Nuts 3-regioner som 
uteslutande består av öar eller som utgör 
yttersta randområden anses vara mindre 
utvecklade regioner vid tillämpning av 
denna artikel.

Or. en

Motivering

Rådet planerar att minska flexibiliteten vid öregionernas utnyttjande av EU:s fonder genom 
att endast tillämpa detta undantag för öregioner i medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden. Detta skulle frånta Balearerna, Korsika, Sardinien och öar i 
norra Europa den flexibilitet de behöver i sitt utnyttjande av EU:s fonder. Åtgärder av detta 
slag bör omfatta alla öar i EU, oavsett om medlemsstaten i fråga är berättigad till stöd från 
Sammanhållningsfonden eller inte.

Ändringsförslag 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

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



PE514.646v01-00 22/31 AM\940882SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från leden a och aa ska 
alla Nuts 2- eller Nuts 3-regioner som 
enbart består av en eller flera öar anses 
vara mindre utvecklade regioner vid 
tillämpningen av denna artikel.

Or. it

Ändringsförslag 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från leden a och aa ska 
alla Nuts 2-regioner som uteslutande 
består av öar i medlemsstater som får stöd 
från Sammanhållningsfonden, eller som 
utgör yttersta randområden, anses vara 
mindre utvecklade regioner vid 
tillämpning av denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 106
Francesca Barracciu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led a ska alla 
Nuts 2-regioner som enbart består av en 
eller flera öar anses vara mindre 
utvecklade regioner vid tillämpningen av 
denna artikel.

Or. it
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Ändringsförslag 107
Andrey Kovatchev

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) För att maximera bidraget till målet 
att stödja sysselsättningsfrämjande tillväxt 
bör verksamheter som stöder hållbar 
turism, kultur och naturarv ingå i en 
territoriell strategi för varje region, 
inbegripet omstrukturering av 
industriregioner på tillbakagång. Stödet 
till denna verksamhet bör även bidra till 
att stärka innovation och användning av 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT), små och medelstora företag, 
miljö- och resurseffektivitet eller 
främjande av social inkludering. 

Or. en

Ändringsförslag 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi och öka 
resurseffektiviteten inom alla sektorer 
genom att

Or. en

Ändringsförslag 109
Michael Theurer, Catherine Bearder
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Förslag till förordning
Artikel 5 – led 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 110
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) främja gemensamma infrastrukturer 
och investeringar för att hantera särskilda 
risker, säkra motståndskraften mot extrema 
fenomen och katastrofer samt utveckla 
katastrofhanteringssystem.

Or. pt

Ändringsförslag 111
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Att bevara och skydda miljön och 
främja en hållbar användning av resurser 
genom att

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

a) investera i avfallssektorn för att uppfylla 
kraven i unionens miljölagstiftning och 
tillgodose ytterligare investeringsbehov, 
som identifieras av medlemsstaterna,

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

kraven i unionens miljölagstiftning och 
tillgodose ytterligare investeringsbehov, 
som identifieras av medlemsstaterna,

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

d) skydda den biologiska mångfalden och 
marken samt främja ekosystemtjänster, 
inklusive Natura 2000, och miljövänlig 
infrastruktur,

d) skydda och återställa den biologiska 
mångfalden och marken samt återställa 
och främja ekosystemtjänster, inklusive 
Natura 2000, och miljövänlig infrastruktur,

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

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, återuppliva städer, sanera 
och dekontaminera industriområden 
(inklusive omstruktureringsområden), 
minska luftföroreningar och främja 
bullerreducerande åtgärder,
ea) främja innovativ teknik för att 
förbättra miljöskyddet och 
resurseffektiviteten i avfallssektorn, 
vattensektorn, markskyddet eller för att 
minska luftföroreningarna,
eb) stödja industriell omställning till en 
resurseffektiv ekonomi och främja grön 
tillväxt, miljöinnovation och miljöledning 
i den offentliga och den privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 112
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden, underhåll av områden 
mellan flerfamiljshus och minskning av 
luftföroreningar.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) öka den regionala och lokala 
rörligheten genom att investera i en 
förbättring av befintlig väginfrastruktur, 
för att säkerställa en effektiv och 
ändamålsenlig säkerhetsförvaltning av 
vägnätet,

Or. en

Ändringsförslag 114
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet genom att

8. Att främja en hållbar och kvalitativ
sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 
genom att

a) utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för egenföretagande och 
nyföretagande,

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

aa) stödja sysselsättningsfrämjande 
tillväxt genom utveckling av den 
inneboende potentialen som ett led i en 
territoriell strategi för specifika områden, 
inbegripet omvandling av industriregioner 
på tillbakagång samt ökad tillgång till och 
utveckling av specifika natur- och 
kulturresurser,

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

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

c) investera i infrastruktur för 
arbetsförmedlingstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 115
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom genom att

9. Främja social inkludering och bekämpa 
fattigdom och diskriminering genom att

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

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus, 
främja social integration genom 
förbättrad tillgång till sociala och 
kulturella tjänster samt 
rekreationstjänster, och övergången från 
institutionella tjänster till tjänster i 
närsamhället,

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

b) stödja fysiskt, ekonomiskt och socialt
återställande av utarmade samhällen i 
stads- och landsbygdsområden, 

c) stödja socialt företagande. c) stödja socialt företagande,

ca) stödja investeringar som görs i 
samband med lokala gemenskapsledda 
utvecklingsstrategier.

Or. en

Ändringsförslag 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 9 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det idrottsliga, kulturella 
och sociala området vilka bidrar till 
nationell, regional och lokal utveckling, 
minska skillnader i hälsostatus och social 
status, främja social integration genom 
förbättrad tillgång till sociala och 
kulturella tjänster samt
rekreationstjänster och övergå från 
institutionella tjänster till tjänster i 
närsamhället,

Or. en

Ändringsförslag 117
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

10. Att investera i utbildning, fortbildning 
och yrkesutbildning för färdigheter och 
livslångt lärande genom att utveckla 
utbildnings- och 
fortbildningsinfrastrukturer.

Or. en

Ändringsförslag 118
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen, genom att stärka 

11. Att förbättra den institutionella 
kapaciteten hos myndigheter och berörda 
parter samt effektiviteten hos den 
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den institutionella kapaciteten och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
och offentliga tjänster som berörs av 
genomförandet av Eruf samt stödja 
åtgärder som rör institutionell kapacitet och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
som får stöd av Europeiska socialfonden.

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

Or. en

Ändringsförslag 119
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 120
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 Artikel 8
Innovativa åtgärder på området hållbar 

utveckling av stadsområden
Innovativa åtgärder på området hållbar 

utveckling av stadsområden

1. På kommissionens initiativ får Eruf 
stödja innovativa åtgärder inom området 
hållbar stadsutveckling, upp till ett tak på 

1. På kommissionens initiativ får Eruf 
stödja innovativa åtgärder inom området 
hållbar stadsutveckling i enlighet med 
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0,2 % av det totala årliga Eruf-anslaget. 
Åtgärderna ska omfatta studier och 
pilotprojekt för att kartlägga eller testa nya 
lösningar inom hållbar stadsutveckling 
med relevans på unionsnivå.

artikel 84.7 i förordning (EU) nr [...]/2013 
[grundförordningen]. Åtgärderna ska 
omfatta studier och pilotprojekt för att 
kartlägga eller testa nya lösningar inom 
hållbar stadsutveckling med relevans på 
unionsnivå. Kommissionen ska främja 
deltagande av berörda partner från de 
kategorier som avses i artikel 5.1 i 
förordning (EU) nr […]/2013 
[grundförordningen] i förberedelserna 
och genomförandet av innovativa 
åtgärder.

2. Genom undantag från artikel 4 får man 
genom innovativa åtgärder stödja all 
verksamhet som krävs för att uppnå de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] och motsvarande 
investeringsprioriteringar.

2. Genom undantag från artikel 4 i denna 
förordning får man genom innovativa 
åtgärder stödja all verksamhet som krävs 
för att uppnå de tematiska mål som anges i 
artikel 9 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] och motsvarande 
investeringsprioriteringar.

3. Kommissionen ska anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 13 rörande
förfaranden för urvalet och 
genomförandet av innovativa åtgärder.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 13 avseende detaljerade 
bestämmelser för principerna för urvalet 
och förvaltningen av de innovativa 
åtgärder som ska stödjas.

Or. en

Ändringsförslag 121
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Erufs andel av den särskilda 
tilldelningen för det yttersta randområdet 
Mayotte ska inte omfattas av artikel 4 i 
denna förordning, och minst 50 % ska 
tilldelas de tematiska mål som anges i 
punkterna 1, 2, 3, 4 och 6 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr [...]/2013 
[grundförordningen].
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Or. en

Ändringsförslag 122
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska tilldelas befogenhet 
att anta de delegerade akter som avses i 
artikel 9.3 på obestämd tid från och med 
den 1 januari 2014.

2. Kommissionen ska tilldelas befogenhet 
att anta de delegerade akter som avses i 
artikel 9.3 för en treårsperiod från och 
med den 1 januari 2014. Kommissionen 
ska framlägga en rapport om 
delegeringen av befogenhet senast 
nio månader innan treårsperioden löper 
ut. 

Or. bg

Motivering

Den föreslagna delegeringen bör vara tidsbegränsad och det bör införas en skyldighet för 
kommissionen att utarbeta en rapport om utövandet av den delegerade befogenheten så att 
man på detta sätt får en regelbunden utvärdering av utnyttjandet av delegeringen.


