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Ändringsförslag 1
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Skäl 5j (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5j) För att öka flexibiliteten och minska 
den administrativa bördan genom att 
tillåta ett gemensamt genomförande, bör 
man bringa Erufs och 
Sammanhållningsfondens 
investeringsprioriteringar enligt 
motsvarande tematiska mål i 
överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 2
Jan Olbrycht
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 36, 54, 55, 56, 57 och 121

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De särskilda tilläggsanslagen för 
regionerna i de yttersta randområdena ska 
användas för att kompensera för 
extrakostnader som är kopplade till de 
nackdelar som avses i artikel 349 fördraget 
och som uppkommer i de yttersta 
randområdena i samband med stöd till

1. De särskilda tilläggsanslagen för 
regionerna i de yttersta randområdena ska 
inte omfattas av artikel 4 och användas för 
att kompensera för extrakostnader som är 
kopplade till de egenskaper och 
begränsningar som avses i artikel 349 i
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och som uppkommer i de 
yttersta randområdena i samband med stöd 
till

a) de tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen],

a) de tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen],

b) godstransporter och startstöd för b) godstransporter och startstöd för 
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transporttjänster, transporttjänster,
c) insatser rörande begränsade 
lagringsmöjligheter, en överdimensionerad 
produktionsapparat och underhåll av 
denna, samt arbetskraftsbrist på den lokala 
marknaden.

c) insatser rörande begränsade 
lagringsmöjligheter, en överdimensionerad 
produktionsapparat och underhåll av 
denna, samt arbetskraftsbrist på den lokala 
marknaden.

Minst 50 % av de särskilda 
tilläggsanslagen ska tilldelas åtgärder 
som bidrar till diversifieringen och 
moderniseringen av ekonomierna i 
regionerna i de yttersta randområdena, 
med särskild inriktning på de tematiska 
mål som anges i leden 1, 2 och 3 i 
artikel 9 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].
2. De särskilda tilläggsanslagen får också 
användas som ett bidrag till finansieringen 
av driftsstöd och utgifter för allmännyttiga 
skyldigheter och avtal i de yttersta 
randområdena.

2. De särskilda tilläggsanslagen får också 
användas som ett bidrag till finansieringen 
av driftsstöd och utgifter för allmännyttiga 
skyldigheter och avtal i de yttersta 
randområdena.

3. Det belopp för vilket 
samfinansieringsandelen gäller ska stå i 
proportion till de extra kostnader som 
avses i punkt 1 och som stödmottagaren 
ådragit sig när det gäller driftsstöd och 
utgifter endast för allmännyttiga 
skyldigheter och avtal och kan omfatta de 
totala stödberättigande kostnaderna för 
utgifter för investeringar.

Det belopp för vilket 
samfinansieringsandelen gäller ska stå i 
proportion till de extra kostnader som 
avses i punkt 1 och som stödmottagaren 
ådragit sig när det gäller driftsstöd och 
utgifter endast för allmännyttiga 
skyldigheter och avtal och kan omfatta de 
totala stödberättigande kostnaderna för 
utgifter för investeringar. 

4. Finansiering enligt denna artikel får inte 
användas för

4. Finansiering enligt denna artikel får inte 
användas för

a) stöd av insatser som rör sådana varor 
som omfattas av bilaga I till fördraget,

a) stöd av insatser som rör sådana varor 
som omfattas av bilaga I till fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt,

b) stöd till transport av personer enligt 
artikel 107.2 a i fördraget,

b) stöd till transport av personer enligt 
artikel 107.2 a i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt,

c) undantag från skatteplikt och undantag 
från sociala avgifter.

c) undantag från skatteplikt och undantag 
från sociala avgifter.

4a. Genom undantag från artikel 3.1 a, aa 
och b, får Eruf stödja produktiva 
investeringar i företag i de yttre 
randområdena, oavsett storleken på dem.
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4b. Erufs andel av den särskilda 
tilldelningen för det yttersta randområdet 
Mayotte ska inte omfattas av artikel 4 i 
denna förordning, och minst 50 procent 
ska tilldelas de tematiska mål som anges i 
punkterna 1, 2, 3, 4 och 6 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr [...]/2013 
[grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 3
Jan Olbrycht
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Bilaga – Forskning och innovation

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING
Forskning och innovation

personer Antal personer som 
arbetar med FoU i 
nybyggda eller nyutrustade 
forskningsanläggningar

företag Antal företag som 
samarbetar med 
stödmottagande 
forskningsinstitutioner

heltids-
ekvivalenter

Antal tjänster för 
FoU-personal som skapats 
i stödmottagande enheter 

euro Privata investeringar som 
matchar offentligt stöd till 
innovations- eller 
FoU-projekt

företag Antal företag som 
introducerat för 
marknaden nya eller 
väsentligt förbättrade 
produkter som en följd av 
stöd till 
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innovations- eller FoU-
projekt

företag Antal företag som 
introducerat för företaget 
nya eller väsentligt 
förbättrade produkter på 
marknaden som en följd 
av stöd till 
innovations- eller 
FoU-projekt

Parlamentets ändringsförslag

ENHET BETECKNING
Forskning och innovation

heltids-
ekvivalenter

Antal nya forskare i 
stödmottagande enheter

heltids-
ekvivalenter

Antal forskare som arbetar 
vid anläggningar med 
förbättrad 
forskningsinfrastruktur

företag Antal företag som 
samarbetar med 
forskningsinstitutioner

euro Privata investeringar som 
matchar offentligt stöd till 
innovations- eller 
FoU-projekt

företag Antal företag som får stöd 
för att introducera för 
marknaden nya produkter

företag Antal företag som får stöd 
för att introducera för 
företaget nya produkter

Or. en
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Ändringsförslag 4
Jan Olbrycht
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Bilaga – Energi och klimatförändringar

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING
Energi och klimatförändringar

Förnybar energi MW Extra produktionskapacitet 
för förnybar energi

Energieffektivitet Household Antal hushåll med 
förbättrad 
energiförbrukningsklass

kWh/år Minskning av primär 
energiförbrukning i 
offentliga byggnader

användare Antal nya energianvändare 
som är anslutna till smarta 
elnät

Minskning av växthusgaser ton 
koldioxid-
ekvivalenter

Uppskattad minskning av 
växthusgaser uttryckt i 
koldioxidekvivalenter

Parlamentets ändringsförslag

ENHET BETECKNING
Energi och klimatförändringar

Förnybar energi MW Extra produktionskapacitet 
för förnybar energi

Energieffektivitet Household Antal hushåll med 
förbättrad 
energiförbrukningsklass

kWh/år Minskning av primär 
energiförbrukning i 
offentliga byggnader per år

användare Antal nya energianvändare 
som är anslutna till smarta 
elnät

Minskning av växthusgaser ton 
koldioxid-

Uppskattad minskning av 
växthusgaser per år
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ekvivalenter

Or. en

Ändringsförslag 5
Jan Olbrycht
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Bilaga – Social infrastruktur

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Social infrastruktur
Barntillsyn och utbildning personer Tjänstekapacitet hos 

barntillsyns- och 
utbildningsinfrastruktur 
som får stöd

Hälso- och sjukvård personer Kapacitet hos vårdtjänster 
som får stöd

Bostäder hushåll Antal hushåll som fått 
förbättrad bostad

Kulturarv besök Antal besök på 
kulturarvsplatser som får 
stöd

Parlamentets ändringsförslag

ENHET BETECKNING
Social infrastruktur

Barntillsyn och utbildning personer Kapacitet hos barntillsyns-
och utbildningsinfrastruktur 
som får stöd

Hälso- och sjukvård personer Befolkning som har 
tillgång till förbättrade
vårdtjänster

Or. en
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Ändringsförslag 6
Jan Olbrycht
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Bilaga – Stadsutveckling

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Stadsutveckling
personer Befolkning i områden med 

integrerade strategier för 
stadsutveckling

kvadratmeter Nya grönområden i 
stadsområden

kvadratmeter Nya offentliga eller 
kommersiella byggnader i 
stadsområden

kvadratmeter Nya bostäder i 
stadsområden

Parlamentets ändringsförslag

ENHET BETECKNING

Stadsutveckling, specifika 
indikatorer

personer Befolkning i områden med 
integrerade strategier för 
stadsutveckling

kvadratmeter Grönområden som har 
skapats eller återställts i 
stadsområden

kvadratmeter Offentliga eller 
kommersiella byggnader 
som har byggts eller 
renoverats i stadsområden

bostads-
enheter

Återställda bostäder i 
stadsområden

Or. en


