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Ændringsforslag 1
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Betragtning 5 j (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5j) For at øge fleksibiliteten og nedbringe 
den administrative byrde ved at muliggøre 
fælles gennemførelse bør EFRU's og 
Samhørighedsfondens 
investeringsprioriteter under tilsvarende 
tematiske mål tilpasses hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 2
Jan Olbrycht
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 36, 54, 55, 56, 57, 121

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den specifikke yderligere tildeling til 
regionerne i den yderste periferi skal 
bruges til at kompensere meromkostninger, 
som påløber i regioner i den yderste 
periferi i forbindelse med de ulemper, der 
er omhandlet i artikel 349 i traktaten, ved 
at støtte:

1. Den specifikke yderligere tildeling til 
regionerne i den yderste periferi er ikke 
omfattet af artikel 4 og skal bruges til at 
kompensere meromkostninger, som 
påløber i regioner i den yderste periferi i 
forbindelse med de karakteristika og 
begrænsninger, der er omhandlet i 
artikel 349 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, ved at støtte:

a) de tematiske mål, der er fastsat i artikel 
9 i forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]

a) de tematiske mål, der er fastsat i artikel 
9 i forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]

b) godstransportydelser og startstøtte til 
transportydelser

b) godstransportydelser og startstøtte til 
transportydelser

c) operationer i tilknytning til 
opbevaringsvanskeligheder, et 

c) operationer i tilknytning til 
opbevaringsvanskeligheder, et 
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uforholdsmæssigt omfattende 
produktionsudstyr og vedligeholdelse heraf 
samt mangel på menneskelige ressourcer 
på det lokale arbejdsmarked.

uforholdsmæssigt omfattende 
produktionsudstyr og vedligeholdelse heraf 
samt mangel på menneskelige ressourcer 
på det lokale arbejdsmarked.

Mindst 50 % af den specifikke yderligere 
tildeling tildeles aktioner, der bidrager til 
diversificering og modernisering af 
økonomierne i regionerne i den yderste 
periferi, med særlig fokus på de tematiske 
mål, der er opstillet i punkt 1, 2 og 3 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].
2. Den specifikke yderligere tildeling kan 
også bruges til at finansiere driftsstøtte og 
udgifter til public service-forpligtelser og -
kontrakter i regionerne i den yderste 
periferi.

2. Den specifikke yderligere tildeling kan 
også bruges til at finansiere driftsstøtte og 
udgifter til public service-forpligtelser og -
kontrakter i regionerne i den yderste 
periferi.

3. Det beløb, som medfinansieringssatsen 
finder anvendelse på, skal for så vidt angår 
driftsstøtte og udgifter udelukkende til 
public service-forpligtelser og -kontrakter 
stå i et rimeligt forhold til de yderligere 
udgifter, der er omhandlet i stk. 1, og kan 
for så vidt angår investeringsudgifter 
dække de samlede støtteberettigede 
omkostninger.

3. Det beløb, som medfinansieringssatsen 
finder anvendelse på, skal for så vidt angår 
driftsstøtte og udgifter udelukkende til 
public service-forpligtelser og -kontrakter 
stå i et rimeligt forhold til de yderligere 
udgifter, der er omhandlet i stk. 1, og kan 
for så vidt angår investeringsudgifter 
dække de samlede støtteberettigede 
omkostninger.

4. 4. Finansiering i medfør af denne artikel 
kan ikke anvendes til at støtte:

4. 4. Finansiering i medfør af denne artikel 
kan ikke anvendes til at støtte:

a) operationer, der omfatter produkter, som 
henhører under traktatens bilag I

a) operationer, der omfatter produkter, som 
henhører under bilag I til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde

b) støtte til persontransport med hjemmel i 
traktatens artikel 107, stk. 2, litra a)

b) støtte til persontransport med hjemmel i 
artikel 107, stk. 2, litra a), i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde

c) afgiftsfritagelser og fritagelse for 
socialudgifter.

c) afgiftsfritagelser og fritagelse for 
socialudgifter.

4a. Uanset artikel 3, stk. 1, litra a), aa) og 
b), kan EFRU støtte erhvervsinvesteringer 
i virksomheder i regionerne i den yderste 
periferi, uanset virksomhedernes 
størrelse.
4b. EFRU-andelen af de øremærkede 
midler til regionen Mayotte i den yderste 
periferi er ikke omfattet af denne 
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forordnings artikel 4,og mindst 50 % 
tildeles de tematiske mål, der er fastsat i 
artikel 9, nr. 1-4 samt nr. 6, i forordning 
(EU) nr. [...]/2013 [den generelle 
forordning].

Or. en

Ændringsforslag 3
Jan Olbrycht
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Bilag – Forskning, Innovation

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE
Forskning, innovation

personer Antal F&U-
medarbejdere/forskere, der 
arbejder i nybyggede eller 
nyudstyrede 
forskningsinfrastrukturer

virksomhede
r

Antal virksomheder, der 
samarbejder med støttede 
forskningsinstitutioner

fuldtids-
ækvivalenter

Antal stillinger til F&U-
medarbejdere/forskere, der 
er skabt i støttede enheder 

EUR Private investeringer, som 
matcher offentlig støtte til 
innovations- og F&U-
projekter

virksomheder Antal virksomheder, der 
introducerede nye eller 
væsentligt forbedrede 
produkter på markedet 
som følge af støttede 
innovations- og F&U-
projekter

virksomheder Antal virksomheder, der
introducerede nye eller 
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væsentligt forbedrede 
produkter i virksomheden 
som følge af støttede 
innovations- og F&U-
projekter

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE
Forskning, innovation

udgår
udgår
fuldtids-
ækvivalenter

Antal nye forskere i 
støttede enheder

fuldtids-
ækvivalenter

Antal forskere, der 
arbejder i forbedrede 
forskningsinfrastrukturfac
iliteter

virksomhede
r

Antal virksomheder, der 
samarbejder med støttede 
forskningsinstitutioner 

EUR Private investeringer, som 
matcher offentlig støtte til 
innovations- og F&U-
projekter

virksomheder Antal virksomheder, der 
har modtaget støtte med 
henblik på at introducere 
produkter, som er nye på 
markedet

virksomheder Antal virksomheder, der 
har modtaget støtte med 
henblik på at introducere 
produkter, som er nye for 
virksomheden

Or. en

Ændringsforslag 4
Jan Olbrycht
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 71
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Forslag til forordning
Bilag – Energi og klimaforandringer

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE
Energi og klimaforandringer

Vedvarende energi MW Yderligere kapacitet inden 
for produktionen af energi
fra vedvarende energikilder

Energieffektivitet husstande Antal husstande med 
forbedret 
energiforbrugsklassificerin
g

kWh/år Nedgang i primært 
energiforbrug i offentlige 
bygninger

brugere Yderligere antal 
energibrugere, der er 
tilsluttet intelligente 
energinet

Nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne

tons CO2-
ækvivalenter

Anslået fald i 
drivhusgasemissioner i 
CO2-ækvivalenter

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE
Energi og klimaforandringer

Vedvarende energi MW Yderligere kapacitet inden 
for produktionen af energi 
fra vedvarende energikilder

Energieffektivitet husstande Antal husstande med 
forbedret 
energiforbrugsklassificerin
g

kWh/år Nedgang i årligt primært 
energiforbrug i offentlige 
bygninger

brugere Yderligere antal 
energibrugere, der er 
tilsluttet intelligente 
energinet
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Nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne

tons CO2-
ækvivalenter

Anslået årligt fald i 
drivhusgasemissioner

Or. en

Ændringsforslag 5
Jan Olbrycht
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Bilag – Sociale infrastrukturer

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Sociale infrastrukturer
Børnepasning og uddannelse personer Servicekapacitet af støttet 

børnepasnings- eller 
uddannelsesinfrastruktur

Sundhed personer Kapacitet af støttede 
sundhedstjenester

Boliger husstande Antal husstande med 
forbedrede boligforhold

Kulturarv besøg Antal besøg på støttede 
lokaliteter

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

Sociale infrastrukturer
Børnepasning og uddannelse personer Kapacitet af støttet 

børnepasnings- og 
undervisningsinfrastruktur

Sundhed personer Personer omfattet af 
forbedrede 
sundhedstjenester

udgår
udgår

Or. en
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Ændringsforslag 6
Jan Olbrycht
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag – Byudvikling

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Byudvikling
personer Antal indbyggere i områder 

med integrerede 
byudviklingsstrategier

kvadratmeter Nye åbne områder i 
byområder

kvadratmeter Nye offentlige eller 
kommercielle bygninger i 
byområder

kvadratmeter Nye boliger i byområder

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

Byudvikling, specifikke indikatorer
Personer Antal indbyggere i områder 

med integrerede 
byudviklingsstrategier

kvadratmeter Åbne anlagte eller 
rehabiliterede områder i 
byområder

kvadratmeter Opførte eller renoverede
offentlige bygninger eller 
kommercielle bygninger i 
byområder

boliger Rehabiliterede boliger i 
byområder

Or. en


