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Ændringsforslag 1
Riikka Pakarinen
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om nødvendigt en planlagt integreret 
tilgang til den territoriale udvikling af 
byområder, landdistrikter, kystområder og 
områder med særlige territoriale 
karakteristika, navnlig 
gennemførelsesbetingelserne for artikel 
28 og 29 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2
Riikka Pakarinen
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) foranstaltninger til sikring af en 
effektiv implementering af fondsmidlerne, 
bl.a.:

udgår

Or. en

Ændringsforslag 3
Riikka Pakarinen
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d – nr. i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en resultatramme i henhold til artikel 
19, stk. 1, i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

udgår

Or. en

Ændringsforslag 4Riikka Pakarinen
for ALDE-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Bilag – Forskning, Innovation

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE
Forskning, innovation

Personer Antal personer/forskere 
beskæftiget med F&U i 
nyopførte eller 
nyudstyrede 
forskningsinfrastrukturer

Virksomheder Antal virksomheder, der 
samarbejder med støttede 
forskningsinstitutioner

Fuldtids-
ækvivalenter

Antal oprettede stillinger 
for F&U-
personale/forskere i 
støttede enheder 

EUR Private investeringer, der 
supplerer den offentlige 
støtte til innovations- eller 
F&U-projekter

Virksomheder Antal virksomheder, der 
har bragt nye eller 
betydeligt forbedrede 
produkter i omsætning, 
som er nye på markedet, 
som følge af støttede 
innovations- eller F&U-
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projekter
Virksomheder Antal virksomheder, der 

har bragt nye eller 
betydeligt forbedrede 
produkter i omsætning, 
som er nye for 
virksomheden, som følge 
af støttede innovations-
eller 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 
forskningsinfrastrukturfa
ciliteter

Virksomheder Antal virksomheder, der 
samarbejder med støttede 
forskningsinstitutioner

EUR Private investeringer, der 
supplerer den offentlige 
støtte til innovations- eller 
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
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Ændringsforslag 5
Riikka Pakarinen
for ALDE-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Bilag – Energi og klimaændringer

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE
Energi og klimaforandringer

Vedvarende energi MW Yderligere kapacitet for 
vedvarende 
energiproduktion

Energieffektivitet husholdninge
r

Antal husholdninger med 
forbedret klassificering 
efter energiforbrug

kWh/år Reduktion i det primære 
energiforbrug i offentlige 
bygninger

brugere Antal nye energibrugere, 
som er tilsluttet intelligente 
net

Nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne

tons CO2-
ækvivalenter

Anslået reduktion i 
drivhusgasemissioner i 
CO2-ækvivalenter

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE
Energi og klimaforandringer

Vedvarende energi MW Yderligere kapacitet for 
vedvarende 
energiproduktion

Energieffektivitet husstande Antal husholdninger med 
forbedret klassificering 
efter energiforbrug

kWh/år Reduktion i det årlige
primære energiforbrug i 
offentlige bygninger

brugere Antal nye energibrugere, 
som er tilsluttet intelligente 
net
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Nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne

tons CO2-
ækvivalenter

Anslået årlig reduktion i 
drivhusgasemissioner

Or. en

Ændringsforslag 6
Riikka Pakarinen
for ALDE-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Bilag – Social infrastruktur

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Social infrastruktur
Pasning og undervisning af børn personer Servicekapacitet for støttet 

børnepasnings- og 
undervisningsinfrastruktur

Sundhed personer Kapacitet for støttede
sundhedstjenester

Boligforhold husholdning
er

Antal husholdninger, som 
opnår forbedrede 
boligforhold

Turisme besøg Antal besøgende på 
støttede attraktioner 

Kulturarv besøg Antal besøg på støttede 
seværdigheder

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE
Social infrastruktur

Pasning og undervisning af børn personer Kapacitet for støttet 
børnepasnings- og 
undervisningsinfrastruktur

Sundhed personer Personer omfattet af 
forbedrede
sundhedstjenester

udgår
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udgår
udgår

Or. en

Ændringsforslag 7
Riikka Pakarinen
for ALDE-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Bilag – Byudvikling

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE
Byudvikling

Personer Befolkning bosat i områder 
med integrerede 
byudviklingsstrategier

antal m2 Nye åbne arealer i 
byområder

antal m2 Nyt offentlige bygninger og 
erhvervsbygninger i 
byområder

antal m2 Nye boliger i byområder
Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE
Byudvikling, specifikke indikatorer

Personer Befolkning bosat i områder 
med integrerede 
byudviklingsstrategier

antal m2 Åbne anlagte eller 
rehabiliterede arealer i 
byområder

antal m2 Opførte eller renoverede
offentlige bygninger og 
erhvervsbygninger i 
byområder
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antal m2 Rehabiliterede boliger i 
byområder

Or. en


