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***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og målet om investeringer i vækst og 
beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0614),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 178, stk. 1, og artikel 349, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag hvoraf Kommissionen har forelagt 
forslaget (C7-0328/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 25. april 2012 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 3. maj 20122,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra
Budgetudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget samt Udvalget om 
Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

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, informations- og 
kommunikationsteknologi, 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.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslag 16 og 17.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Der bør sikres synergi mellem 
samhørighedspolitikken og forsknings- og 
innovationspolitikken som fastlagt i
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. [...]/2012 [...] om 
etableringen af Horisont 2020 –
rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020)1 (Horisont 2020) 
under hensyntagen til bestræbelserne på 
at skabe en "genvej til topkvalitet", som 
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kan bidrage til større deltagelse i Horisont 
2020.
_____________
1 EUT L ...

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør fastlægges fælles indikatorer til 
brug ved evalueringen af 
programgennemførelsen, inden 
medlemsstaterne udarbejder deres 
operationelle programmer. Indikatorerne 
bør suppleres med programspecifikke 
indikatorer.

(6) Der bør fastlægges fælles indikatorer til 
brug ved evalueringen af 
programgennemførelsen, inden 
medlemsstaterne udarbejder deres 
operationelle programmer. Indikatorerne 
bør suppleres med programspecifikke 
resultat- og outputindikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 4

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, 
demografiske og sociale problemstillinger 
i byområder og at fastlægge en procedure 
for udvælgelse af funktionelle byområder, 
der er omfattet af sådanne foranstaltninger, 
og den finansielle tildeling til sådanne 
foranstaltninger.



PE487.951v01-00 8/35 PR\900292DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslag 43.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På EU-niveau bør der tages endnu et 
skridt frem mod at oprette en platform for 
byudvikling ved at bygge videre på de 
erfaringer og kompetencer, der er opnået i 
forbindelse med integrationen af aktioner 
inden for bæredygtig byudvikling i de 
operationelle programmer, der støttes af 
EFRU i perioden 2007-2013.

udgår

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslag 48-51.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Med sigte på at sikre ensartede vilkår 
for gennemførelsen af denne forordning 
bør gennemførelsesbeføjelser delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår listen over 
byer, som skal deltage i 
byudviklingsplatformen. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 

(13) Med sigte på at sikre ensartede vilkår 
for gennemførelsen af denne forordning 
bør gennemførelsesbeføjelser delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår listen over 
fælles indikatorer. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
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gennemførelsesbeføjelser. gennemførelsesbeføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFRU skal bidrage til finansieringen af 
støtte, som har til formål at styrke den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed ved at afhjælpe de største 
regionale skævheder gennem støtte til 
udvikling og strukturel tilpasning af 
regionale økonomier, herunder omlægning 
af industriområder i nedgang og
tilbagestående regioner.

EFRU skal bidrage til finansieringen af 
støtte, som har til formål at styrke den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed ved at afhjælpe de største 
regionale skævheder gennem støtte til 
udvikling og strukturel tilpasning af 
regionale økonomier, herunder omlægning 
af industriområder i nedgang,
tilbagestående regioner og regioner med 
demografiske udfordringer og ulemper.

Or. en

Begrundelse

EU står over for en række nye demografiske udfordringer (en aldrende befolkning, lavt 
fødselstal, migration). Det er en udfordring både for økonomien, for sundhedstjenesterne og 
for de sociale tjenester. Det har også stor betydning for de europæiske regioner og byer. I 
lyset af disse udfordringer er det vigtigt at justere de eksisterende politikker, så de stemmer 
bedre overens med de voksende behov på regionalt og lokalt plan på dette område.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, især via direkte 
støtte til investeringer i små og 
mellemstore virksomheder (SMV)
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Or. en

Begrundelse

Små og mellemstore virksomheder er den vigtigste kilde til arbejdspladser i EU. EU's 
politikker har derfor fokus på at skabe bedre forhold for små og mellemstore virksomheder 
gennem erhvervsstøtte. Hvis det imidlertid forudsættes, at større virksomheder ikke har behov 
for hjælp til at klare vanskelighederne, især i det ugunstige erhvervsklima, som er skabt af 
den aktuelle krise, kan det vise sig at have uheldige virkninger for de små og mellemstore 
virksomheder på grund af den alsidige indbyrdes afhængighed mellem de to 
virksomhedstyper. Derfor bør de større virksomheder også være støtteberettigede, så længe 
de samarbejder med de små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at forhindre forskelsbehandling af bestemte 
befolkningsgruppers adgang til tjenesterne, især de ældre og handicappede.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i tilgængelig social-, 
sundheds-, uddannelses-, kultur-, sports-
og turismeinfrastruktur

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at forhindre forskelsbehandling af bestemte 
befolkningsgruppers adgang til tjenesterne, især de ældre og handicappede.
Ændringsforslaget udvider endvidere støttens omfang ved at tilføje tre sektorer, som er af 
afgørende betydning for EU's borgere og økonomi.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem lokale og 
regionale myndigheder og de relevante 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
aktører

Or. en

Begrundelse

Netværkssamarbejde, samarbejde og erfaringsudveksling vedrører også andre myndigheder 
end regioner og byer. "Lokale og regionale myndigheder" omfatter dem alle og understreger 
aktørernes i stedet for samfundenes rolle.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udvikling af finansielle instrumenter 
som lån, garantier og aktier eller andre 
former for revolverende støtte som fastlagt 
i artikel 32 i forordning (EU) nr. [...]/2012 
[den generelle forordning]

Or. en

Begrundelse

De revolverende finansielle instrumenters betydning er stigende, især i betragtning af de 
begrænsede midler, der er til rådighed, og presset for at udnytte de tilgængelige midler så 
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effektivt som muligt. EFRU er den vigtigste støttekilde for finansielle instrumenter for så vidt 
angår samhørighedspolitikken. Med dette ændringsforslag indføres en ny 
interventionskategori, som understreger de finansielle instrumenters rolle inden for fondens 
støtteområde.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

At infrastruktur, der tilbyder basisserviceydelser til borgerne inden for miljø, transport og ikt, 
ikke er støtteberettiget, afspejler ikke den aktuelle situation i EU's regioner og tager ikke 
hensyn til de behov, der løbende opstår, og at det kan blive vanskeligt at opfylde disse behov 
på grund af den aktuelle krise. Hvis disse områder ikke er støtteberettigede, vil det endvidere 
have negativ indflydelse på opnåelse af Europa 2020-målene. Hvis udviklingspotentialet i 
hele EU ikke skal blokeres, bør de mere udviklede regioner også være støtteberettigede på 
dette område, forudsat at målet er finansiering af infrastruktur i mindre omfang.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) investeringer med det formål at 
nedbringe drivhusgasemissioner i anlæg, 
der er omfattet af bilag I til direktiv 
2003/87/EF, med undtagelse af 
fjernvarme og -køling samt kombinerede 
kraft-varme-værker

Or. en
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Begrundelse

Hvis der slet ikke kan gives støtte til investeringer, der har til formål at nedbringe 
drivhusgasemissioner i anlæg, som er omfattet af emissionshandelssystemet, begrænses den 
potentielle energibesparelse i forbindelse med opgradering af fjernvarme- og fjernkølingsnet 
samt kombinerede kraftvarmeværker. Det vil også forhindre investering i infrastruktur, der 
tilbyder basisserviceydelser til borgerne. Endvidere bør medlemsstaterne have mulighed for 
at vælge mellem strukturfondene og indtægter fra emissionshandelsordningen (hvoraf 50 % 
bør anvendes til at støtte modvirkning af klimaforandringer og tilpasningsprojekter) til 
lavemissionsinvesteringer som i programmeringsperioden 2007-2013.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremstilling, forarbejdning eller 
markedsføring af tobak og 
tobaksprodukter

udgår

Or. en

Begrundelse

Selv om tobakssektoren ikke bør støttes af EU, er det ikke rimeligt at udelukke blot et enkelt 
segment fra det marked, der ikke støttes af EU.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 70 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles 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

Or. en

Begrundelse

En tematisk koncentration, der kræver, at 80 % af ressourcerne skal anvendes på tre 
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tematiske mål, vil i alt for stort omfang begrænse medlemsstaternes og regionernes mulighed 
for at tilpasse deres programmer til specifikke territoriale behov. En reduktion af den 
obligatoriske kvote for de øremærkede ressourcer og tilføjelse af et tematisk mål vil sikre 
større fleksibilitet.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 40 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 2, 3 
og 4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]

Or. en

Begrundelse

En tematisk koncentration, der kræver, at 50 % af ressourcerne skal anvendes på tre 
tematiske mål, vil i alt for stort omfang begrænse medlemsstaternes og regionernes mulighed 
for at tilpasse deres sprogrammer til specifikke territoriale behov. En reduktion af den 
obligatoriske kvote for de øremærkede ressourcer og tilføjelse af et tematisk mål vil sikre 
større fleksibilitet.

Ændringsforslag 18

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

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

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslag 26, som inkluderer lavemissionstransportsystemer 
og mobilitet i byerne i det tematiske mål i punkt 4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
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[den generelle forordning], bør den obligatoriske kvote for energieffektivitetsrelaterede 
investeringer justeres.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a), nr. i), skal mindst 60 % 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 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.

Litra b) i denne artikel gælder også for de 
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.

Or. en

Begrundelse

På grund af udfasningsregionernes særlige, nye status og komplekse behov bør de have 
samme behandling som mindre udviklede regioner for så vidt angår den tematiske 
koncentration.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme erhvervslivets F&I-
investeringer, produkt- og 
tjenesteudvikling, teknologioverførsel, 
social innovation og public service-
applikationer, stimulering af efterspørgsel, 
netværkssamarbejde, klynger og åben 
innovation ved hjælp af intelligent 

b) fremme erhvervslivets F&I-
investeringer, produkt- og 
tjenesteudvikling, teknologioverførsel, 
social innovation, kulturelle og kreative 
industrier, public service-applikationer, 
stimulering af efterspørgsel, 
netværkssamarbejde, klynger og åben 
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specialisering innovation ved hjælp af intelligent 
specialisering

Or. en

Begrundelse

Kultur anerkendes som en vigtig faktor for økonomisk udvikling og de europæiske regioners 
og byers tiltrækningskraft. Den europæiske kulturelle og kreative sektor er en af de største 
kilder til dynamik i den europæiske økonomi. Den er vokset hurtigere end de fleste andre 
sektorer i de senere år og har potentiale til at generere kreativitet, innovation og iværksætteri 
inden for en lang række aktiviteter. I denne sammenhæng kan kulturen ses som katalysator for 
kreativitet og innovation inden for rammerne af Europa 2020-strategien.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udvikle relevante forbindelser og 
synergier med Horisont 2020

Or. en

Begrundelse

EFRU og Horisont 2020 har i vidt omfang de samme mål i forbindelse med forskning og 
innovation, men har forskellig fokus og følger forskellige fremgangsmåder. Udviklingen af 
forbindelser og synergier mellem de to vil bidrage til at gennemføre flagskibsinitiativet om 
"intelligent vækst" i Europa 2020-målene.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) styrke ikt-applikationer til e-forvaltning, 
e-læring, e-integration og e-sundhed

c) styrke ikt-applikationer til e-forvaltning, 
e-læring, e-kultur, e-integration og e-
sundhed

Or. en
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Begrundelse

Kultur anerkendes som en vigtig faktor for økonomisk udvikling og de europæiske regioners 
og byers tiltrækningskraft. Den europæiske kulturelle og kreative sektor er en af de største 
kilder til dynamik i den europæiske økonomi og bør også støttes for så vidt angår ikt.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udvikle nye forretningsmodeller for 
SMV, navnlig til internationalisering

b) udvikle og gennemføre nye 
forretningsmodeller for SMV, navnlig til 
internationalisering

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af nye forretningsmodeller bør ikke være begrænset til nystiftede SMV.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) fremme energieffektivitet og brug af 
vedvarende energi i virksomheder uanset 
størrelse

Or. en

Begrundelse

Alle virksomheder uanset størrelse bør opfordres til at bruge vedvarende energi og fremme 
energieffektiviteten. Dette vil bidrage til opfyldelse af Europa 2020-målene.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) støtte energieffektivitet og brugen af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer og boligsektoren

c) støtte energieffektivitet og brugen af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer, historiske 
bygninger og boligsektoren

Or. en

Begrundelse

Uanset hvem der ejer de historiske bygninger, bør energieffektivitet og brugen af vedvarende 
energikilder i disse bygninger støttes, eftersom de udgør en del af Europas kulturarv og har 
krav på særbehandling.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) udvikle miljøvenlige 
lavemissionstransportsystemer og fremme 
bæredygtig mobilitet i byerne

Or. en

Begrundelse

Transport, især i byområder, er en af de sektorer, der bidrager mest til omstillingen til 
lavemissionsøkonomi, og bør derfor medtages i det tematiske mål.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) forbedre energieffektiviteten og øge 
energisikkerheden gennem opbygning og 
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modernisering af transmissions- og 
distributionsnettene for elektricitet, 
naturgas og olie, oplagringsinfrastruktur 
til naturgas og olie samt LNG-
infrastruktur

Or. en

Begrundelse

Opbygningen og moderniseringen af transmissions- og distributionsnettene og 
oplagringsinfrastrukturen kan bidrage væsentligt til opnåelse af de energipolitiske mål i 
Europa 2020.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

beskyttelse af miljøet og fremme af 
ressourceeffektivitet ved at:

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget forbedrer tekstens sammenhæng ved at bringe artiklens ordlyd i 
overensstemmelse med traktatens ordlyd.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) investere i affaldssektoren, bl.a. med 
sigte på at kunne opfylde kravene i EU's 
miljølovgivning

Or. en
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) investere i vandsektoren, bl.a. med sigte 
på at kunne opfylde kravene i EU's 
miljølovgivning

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fremme innovative teknologier, der 
kan mindske luftforureningen

Or. en
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Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) forbedre bymiljøet, herunder 
gennemføre byfornyelse, genoprette 
forladte industrigrunde, rense forurenede 
lokaliteter og rehabilitere den kulturelle 
infrastruktur

Or. en

Begrundelse

Specifikationen af de anførte aktioner bør understrege deres betydning for at fjerne 
forhindringerne for økonomisk udvikling.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udvikle miljøvenlige 
lavemissionstransportsystemer og fremme 
bæredygtig mobilitet i byerne

udgår

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslag 26.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udvikle sammenhængende interoperable 
jernbanesystemer af høj kvalitet

d) udvikle og rehabilitere
sammenhængende interoperable 
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jernbanesystemer af høj kvalitet

Or. en

Begrundelse

Rehabiliteringen af den eksisterende infrastruktur gennem opgradering vil øge dens kapacitet, 
have samme virkning og bidrage på samme måde til opnåelse af målene som udvikling af ny 
infrastruktur.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udvikle miljøvenlige systemer til 
transport ad indre vandveje og søtransport

Or. en

Begrundelse

Skibsfarten har stort potentiale i bestræbelserne på at sikre bæredygtig, energieffektiv og 
miljøvenlig transport i Europa og bør derfor også støttes af EFRU.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikle erhvervsinkubatorer og 
investeringsstøtte til selvstændig 
erhvervsvirksomhed og 
virksomhedsetablering

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

Or. en



PR\900292DA.doc 23/35 PE487.951v01-00

DA

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9 – litra a

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- og 
sundhedsinfrastruktur, der bidrager til den 
nationale, regionale og lokale udvikling, 
mindsker uligheder i forbindelse med 
sundhedstilstand og overgang fra 
institutionelle tjenester til lokalsamfunds-
og familiebaserede tjenester

Or. en

Begrundelse

Anvendelse af strukturfondene til afinstitutionalisering af den sociale infrastruktur er en af de 
anbefalinger, der er indeholdt i Kommissionens rapport fra ad hoc-ekspertgruppen om 
overgangen fra institutionel til samfundsbaseret pleje. De familiebaserede tjenester kan yde 
individualiseret støtte på samme måde, som de lokalsamfundsbaserede tjenester gør det.
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) støtte fysisk, økonomisk og social 
sanering af nedslidte samfund i by- og 
landområder

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at fremme gennemførelsen af en integreret strategi.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) investere i kultur, beskyttelse og 
digitalisering af kulturarven, styrke 
kulturel uddannelse, der har til formål at 
reducere uligheder med hensyn til adgang 
til kultur, samt øge den sociale kapital

Or. en

Begrundelse

Som angivet i Kommissionens "Undersøgelse vedrørende kulturelle bidrag til lokal og 
regional økonomisk udvikling – dokumentation fra strukturfondene" er kulturbaserede
projekter i stand til ikke kun at forbedre de strukturelle forhold i mindst udviklede regioner, 
men også at bidrage direkte til konkurrenceevnen og jobskabelsen. Kulturbaserede initiativer 
kan derfor opnå en lang række af samhørighedspolitikkens økonomiske, sociale og territoriale 
mål.
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der anvendes fælles indikatorer som 
anført i bilaget til denne forordning, hvor 
det er relevant, og i overensstemmelse med 
artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]. For 
fælles indikatorer sættes udgangspunkterne 
til nul, og der fastsættes kumulative mål for 
2022.

Kommissionen vedtager en liste over 
fælles indikatorer i overensstemmelse med 
artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning] ved 
hjælp af en gennemførelsesretsakt.
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 
2. For fælles indikatorer sættes 
udgangspunkterne til nul, og der fastsættes 
kumulative mål for 2022.

Or. en

Begrundelse

På grund af de fælles indikatorers tekniske karakter bør de ikke være en del af en retsakt.
Hvis de fælles indikatorer medtages i bilaget til forordningen, kan det opfattes som en støtte 
til visse former for udgifter, hvilket ikke er ønskværdigt.

Ændringsforslag 43

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 bæredygtig byudvikling 
gennem strategier, der fastlægger 
integrerede aktioner til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, 
demografiske og sociale udfordringer i 
byerne.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslag 7.
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a) Bæredygtig byudvikling gennemføres 
via et særligt operationelt program, en 
særlig prioriteret opgave i 
overensstemmelse med artikel 87, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. [...]/2012 [den 
generelle forordning] eller via integrerede 
territoriale investeringer, jf. artikel 99 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning].

Or. en

Begrundelse

For på bedste vis at afspejle den specifikke territoriale situation ved valg af den form, som 
støtten forvaltes på, og for at muliggøre fortsættelse af den forvaltning, der tidligere har vist 
sig effektiv, bør det også være muligt at gennemføre bæredygtig byudvikling via et særligt 
operationelt program eller en særlig prioriteret opgave.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat opstiller i sin 
partnerskabskontrakt en liste over byer, 
hvor integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling skal gennemføres, og en 
vejledende årlig tildeling til disse aktioner 
på nationalt plan.

2. Hver medlemsstat opstiller under 
hensyntagen til sin specifikke territoriale 
situation i sin partnerskabskontrakt, jf. 
artikel 13 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning], en liste over 
kriterier for udvælgelse af funktionelle 
byområder, hvor integrerede aktioner for 
bæredygtig byudvikling skal gennemføres, 
og en vejledende årlig tildeling til disse 
aktioner på nationalt plan.

Mindst 5 % af EFRU's ressourcer, der 
tildeles på nationalt plan, skal tildeles 
integrerede aktioner med sigte på en 
bæredygtig byudvikling, som er 

2 a) Mindst 5 % af EFRU's ressourcer, der 
tildeles på nationalt plan, skal tildeles 
integrerede aktioner med sigte på en 
bæredygtig byudvikling i funktionelle 
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uddelegeret til byer til forvaltning, via
integrerede territoriale investeringer, jf. 
artikel 99 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

byområder og uddelegeres til byer eller 
andre eksisterende organer, der forvalter 
funktionelle byområder, til forvaltning i 
overensstemmelse med artikel 113, stk. 6, i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], eller, hvis det er 
relevant, i overensstemmelse med artikel 
113, stk. 7, i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning]. Beløbet 
fastsættes i partnerskabskontrakten.

Or. en

Begrundelse

Medtagelsen i partnerskabskontrakten af en defineret liste over godkendte områder kræver 
grundig undersøgelse efterfulgt af en retfærdig udvælgelsesproces, hvilket er tidskrævende.
Oprettelsen af en liste over kriterier er langt mere fornuftig på dette stadium. For at sikre, at 
den nye bymæssige dimension får høj merværdi, bør de integrerede aktioner med henblik på 
bæredygtig byudvikling så vidt muligt ikke kun være koncentreret i byerne. Indførelsen af 
begrebet "funktionelle byområder", som skal defineres yderligere af medlemsstaterne i den 
nationale kontekst, udvider omfanget af omfattede områder, f.eks. byer eller dele af byer, byer 
og deres omgivelser (landområder, bynære områder), bymæssige områder osv.

For at skabe overensstemmelse med ændringsforslag 44 skal det pointeres, at kernen i den 
nye bymæssige dimension er uddelegering af forvaltningen af midlerne til en by eller et 
eksisterende organ, som forvalter det funktionelle byområde. I tilfælde af total uddelegering 
kan det udgøre et globaltilskud.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 b) De opgaver, som skal uddelegeres til 
en by eller et eksisterende organ, som 
forvalter et funktionelt byområde, aftales 
mellem byen og 
forvaltningsmyndigheden. Denne 
uddelegering skal mindst omfatte de 
opgaver, som vedrører udvælgelsen af 
operationer. Forvaltningsmyndigheden 
kan bevare retten til endelig verifikation 
af operationernes støtteberettigelse før 
godkendelse.
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Or. en

Begrundelse

Det skal være forvaltningsmyndigheden, der i samråd med byen eller det eksisterende organ, 
som forvalter et funktionelt byområde, træffer afgørelse om uddelegeringsniveauet.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 c) Når det er relevant, skal mekanismer, 
der kan styrke eksisterende og fremme 
nye forbindelser mellem by og land, 
støttes med henblik på at øge 
samkøringsfaktorer, som har indflydelse 
på udviklingen af hver enkelt region, 
samtidig med at SFR-fondenes 
komplimentaritet sikres.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift og titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Byudviklingsplatform

Or.

en
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Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ifølge artikel 51 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning] 
opretter Kommissionen en 
byudviklingsplatform til at fremme
kapacitetsopbygning og 
netværkssamarbejde mellem byer og 
udveksling af erfaringer om bypolitik på 
EU-plan inden for områder med relation til 
EFRU's investeringsprioriteter og til 
bæredygtig byudvikling.

2 d) Kommissionen fremmer 
kapacitetsopbygning og 
netværkssamarbejde mellem byer og 
udveksling af erfaringer om bypolitik på 
EU-plan inden for områder med relation til 
EFRU's investeringsprioriteter og til 
bæredygtig byudvikling.

2 e) Kommissionen anvender eksisterende 
programmer og organer til at fremme 
kapacitetsopbygning, netværkssamarbejde 
og udveksling af erfaringer, jf. stk. 2, litra 
d).
(Stk. 2, litra d) og e) bliver en del af artikel 
7).

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at oprette et nyt organ, som skal fremme kapacitetsopbygning, 
netværkssamarbejde og udveksling af erfaringer, eftersom der allerede findes flere 
programmer og organer, som med held kan anvendes til denne opgave.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter en liste over 
byer, som deltager i platformen på 
grundlag af de lister, der er opstillet i 
partnerskabskontrakterne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med den 

udgår
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rådgivningsprocedure, der er omhandlet i 
artikel 14, stk. 2.
Listen må højst omfatte 300 byer i alt og 
højst 20 byer pr. medlemsstat. Byerne 
udvælges på grundlag af følgende 
kriterier:
a) befolkning, idet der tages hensyn til de 
særlige forhold, der gør sig gældende for 
de enkelte landes bysystemer
b) hvorvidt der findes en strategi for 
integrerede aktioner til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale udfordringer i byområderne.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslag 48 og 49.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Platformen støtter også 
netværkssamarbejde mellem alle byer, der 
iværksætter innovative aktioner på 
Kommissionens initiativ.

2 f) Kommissionen støtter også 
netværkssamarbejde mellem alle byer, der 
iværksætter innovative aktioner på 
Kommissionens initiativ.

(Stk. 2, litra f) bliver en del af artikel 7).

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
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13 for så vidt angår procedurer for 
udvælgelse og gennemførelse af innovative 
aktioner.

overensstemmelse med artikel 13, som 
indeholder detaljerede regler om 
procedurerne for udvælgelse og 
gennemførelse af innovative aktioner.

Or. en

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a) Alle virksomheder, der opererer i 
regionerne i den yderste periferi, er 
berettiget til de specifikke yderligere 
tildelinger og enhver produktiv 
investering, som finansieres af EFRU.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af det specifikke erhvervsklima og konsekvenserne af anvendelsen af EU's 
definition af SMV i regionerne i den yderste periferi skal det understreges, at alle 
virksomhedstyper bør være støtteberettigede, således at det størst mulige udviklingspotentiale 
i disse regioner støttes.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De delegerede beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 9, stk. 3, kan når som 
helst tilbagekaldes af Europa-Parlamentet 
eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Afgørelsen får 
virkning fra dagen efter offentliggørelsen 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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af afgørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag55

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 4 i forordning (EU) 
nr. 182/2011.

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

Or. en

Ændringsforslag56

Forslag til forordning
Bilag

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag udgår

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslag 42.
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BAGGRUND FOR FORSLAGET

Denne forordning fastsætter bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) og ophæver forordning (EF) nr. 1083/2006. De fælles regler for EFRU findes i en 
overordnet forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, 
som er omfattet af den fælles strategiske ramme, og om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden (den generelle forordning).

EFRU har til formål at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU ved at 
korrigere de uligheder, der findes mellem EU's regioner. Den foreslåede forordning fokuserer 
især på EFRU's bidrag til målene i Europa 2020-strategien, som skal opnås ved at koncentrere 
støtten på et begrænset antal tematiske mål, der beskrives yderligere i 
investeringsprioriteterne. På grund af deres særlige betydning for væksten og i henhold til 
Kommissionens forslag er tre tematiske mål obligatoriske: forskning, udvikling og 
innovation, der øger de små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne og skift til 
lavemissionsøkonomi. I de mere udviklede regioner bør 80 % af EFRU-støtten investeres i 
disse tre mål, hvorved mindst 20 % af den samlede EFRU-støtte bør tildeles til skift til 
lavemissionsøkonomi. Da der fortsat er omstruktureringsbehov i regioner, som ikke længere 
hører under konvergensmålet, nedsættes mindsteandelen for disse til 60 %. I mindre 
udviklede regioner er kvoterne henholdsvis 50 % og 6 %.

Endvidere defineres i den foreslåede EFRU-forordning en negativliste over aktiviteter, som 
ikke vil være støtteberettigede. Der fastsættes også investeringsprioriteter for hvert tematisk 
mål. Desuden har den foreslåede forordning øget fokus på bæredygtig byudvikling. Den 
øgede fokus skal nås gennem øremærkning af mindst 5 % af EFRU's midler til bæredygtig 
byudvikling, oprettelse af en byudviklingsplatform til at fremme kapacitetsopbygning og 
udveksling af erfaringer og vedtagelse af en liste over byer, hvor integrerede aktioner for 
bæredygtig byudvikling vil blive gennemført. Den foreslåede forordning har til formål at 
bidrage til, at finansieringen bliver mere resultatorienteret, ved at fastlægge fælles indikatorer.
I den foreslåede forordning nævnes behovet for at lægge særlig vægt på operationelle 
programmer til særlige vanskeligheder i regioner med alvorlige og permanente naturbetingede 
eller demografiske ulemper. Endelig indeholder den foreslåede forordning særlige 
bestemmelser for anvendelsen af de specifikke yderligere tildelinger til regionerne i den 
yderste periferi.

Ordføreren er af den faste overbevisning, at størstedelen af EFRU-forordningen afhænger af 
bestemmelserne i den generelle forordning. Bestemmelserne og løsningerne i begge 
forordninger er i høj grad indbyrdes forbundet. Især omsætter EFRU-forordningen de 
tematiske mål i den generelle forordning til specifikke investeringsprioriteter, samtidig med at 
den videreudvikler samhørighedspolitikkens territoriale dimension for så vidt angår 
byområderne. Den indfører også den tematiske koncentration, som på afgørende vis skal 
bidrage til samhørighedspolitikkens gennemførelse af Europa 2020-målene. Sidst men ikke 
mindst indeholder den særlige bestemmelser for områder med naturbetingede eller 
demografiske ulemper samt regionerne i den yderste periferi.
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For at tackle de således definerede udfordringer og lette aktioner, der har til formål at 
forhindre udvikling af nye uligheder, fremsætter ordføreren ændringsforslag, som bl.a. øger 
omfanget af støtten og fuldfører listen over tematiske prioriteter, sikrer større fleksibilitet for 
den tematiske koncentration og ændrer begrebet bæredygtig byudvikling.

Ordføreren foreslår især at medtage afhjælpningen af de eksisterende uligheder i regioner med 
demografiske udfordringer og ulemper blandt EFRU's opgaver.

Med hensyn til støttens omfang ønsker ordføreren at understrege betydningen af den alsidige 
indbyrdes afhængighed mellem på den ene side de små og mellemstore virksomheder (SMV) 
og på den anden side de større virksomheder. Det er ordførerens opfattelse, at det vil være 
ufordelagtigt for de mindre partnere, hvis de større virksomheder ikke også er 
støtteberettigede. Dette må dog ikke underminere princippet om primært at støtte produktive 
investeringer i SMV. Endvidere skal den infrastruktur, som støttes, være defineret som 
"tilgængelig", således at formuleringen af forordningen ikke udelukker nogen 
befolkningsgrupper, især de ældre og handicappede. Den skal endvidere udvides til også at 
omfatte kultur, sport og turisme. I betragtning af den aktuelle økonomiske situation og med 
henblik på at maksimere udnyttelsen af de begrænsede midler, der er til rådighed, lægger 
ordføreren særlig vægt på de revolverende finansielle instrumenters betydning. Disse 
argumenter er især relevante, fordi EFRU er den væsentligste støttekilde for finansielle 
instrumenter inden for hele samhørighedspolitikkens rammer.

Der er dog også behov for visse justeringer af de områder, som ikke er støtteberettigede. På 
baggrund af både de konstant stigende og de nye uligheder og udfordringer på regionalt plan 
foreslår ordføreren derfor, at investeringer i infrastruktur, der tilbyder basisserviceydelser til 
borgerne inden for miljø, transport og ikt i de mere udviklede regioner, også skal være 
støtteberettigede. Hvis disse områder ikke er støtteberettigede, vil det især have negativ 
indflydelse på opnåelse af Europa 2020-målene. At nedbringelse af drivhusgasemissioner slet 
ikke er støtteberettiget, synes ikke at underbygge målet om at støtte værdige initiativer inden 
for dette område på lokalt og regionalt plan.

Ordføreren støtter konceptet og behovet for tematisk koncentration af EU-støtten. Han er dog 
af den faste overbevisning, at Kommissionens udkast ikke giver medlemsstaterne og 
regionerne tilstrækkelig mulighed for at tage hensyn til deres egen specifikke situation, 
hvilket især er tydeligt i de mere udviklede regioner og i overgangsregionerne. Derfor foreslår 
ordføreren større fleksibilitet på dette område gennem en ændring af de obligatoriske 
minimumsniveauer for den støtte, som koncentreres på et begrænset antal retligt bindende 
mål, samt tilføjelse af et tematisk mål i koncentrationen. Han forfølger ligeledes idéen om 
ligebehandling i den tematiske koncentration for udfasningsregionerne og de mindre 
udviklede regioner.

Investeringsprioriteterne bliver sandsynligvis den væsentligste kilde til afdækning af de 
aktioner, som skal støttes i investeringsprocessen i hele EU. Ordføreren mener derfor, at de 
skal behandles med den fornødne nøjagtighed. Denne fremgangsmåde anvendes i 
ændringsforslagene, hvor der bl.a. lægges vægt på synergier med Horisont 2020, bredere 
inklusion af kultur og virksomheder (uanset størrelse), udvidelse af energieffektivitets- og 
byfornyelsestemaerne samt rimelig hensyntagen til de europæiske vandveje.
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Ordføreren er klar over, at både de fælles indikatorer og resultatindikatorerne er vigtige. Han 
mener dog, at de fælles indikatorer på grund af deres tekniske karakter bør medtages i en 
gennemførelsesretsakt i stedet for i et bilag til EFRU-forordningen.

Behandlingen af den byplanmæssige dimension udgør den vigtigste udfordring i 
Kommissionens udkast, ikke mindst fordi de europæiske byer hører til samhørighedsfondenes 
største støttemodtagere. Deres deltagelse i forskellige tematiske mål suppleres af en nyligt 
indført øremærkning af visse dele af EFRU-støtten til integrerede aktioner for bæredygtig 
byudvikling. Selv om ordføreren hilser dette nye element velkommen, mener han, at dets 
europæiske merværdi bedst opnås ved en gennemførelse af disse integrerede aktioner frem for 
på funktionelle byområder. Definitionen af disse områder bør ligge hos medlemsstaterne, som 
har de bedste forudsætninger for at vedtage deres nøjagtige form inden for den respektive 
partnerskabskontrakt. Der bør i denne proces tages behørigt hensyn til både 
partnerskabsprincippet og de pågældende områders særlige territoriale karakteristika.
Uddelegeringen af EFRU-støtten til byer på det niveau, som er vedtaget i overensstemmelse 
med medlemsstaternes institutionelle, retlige og finansielle rammer, vil yderligere styrke 
ovennævnte europæiske merværdi af de integrerede aktioner for bæredygtig byudvikling. I 
tilfælde af total uddelegering kan aktionerne udgøre et globaltilskud. Ordføreren er af den 
opfattelse, at den foreslåede begrænsning i forvaltningen af bæredygtig byudvikling gennem 
integreret territorial investering i stort omfang vil begrænse muligheden for på bedste vis at 
afspejle den særlige territoriale situation og vælge den bedst egnede forvaltningsform for 
støtten, dvs. ved i nogle tilfælde at udelukke den form, som tidligere har vist sig effektiv.
Ordføreren foreslår derfor, at det også bliver muligt at gennemføre bæredygtig byudvikling 
via et særligt operationelt program eller en særlig prioriteret opgave. Endvidere bifalder 
ordføreren indførelsen af innovative aktioner inden for bæredygtig byudvikling. Selv om 
ordføreren ikke benægter behovet for netværkssamarbejde, kapacitetsopbygning og 
udveksling af erfaringer om bæredygtig byudvikling, mener han, at dette kan gennemføres via 
allerede eksisterende programmer og organer, og foreslår derfor, at bestemmelsen om en 
byudviklingsplatform slettes. Sidst, men ikke mindst foreslår ordføreren, at forbindelserne 
mellem by og land styrkes og udvikles.

Endvidere understreger ordføreren, at det specifikke erhvervsklima for virksomheder i 
regionerne i den yderste periferi kræver mulighed for yderligere finansiering.


