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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser 
för Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0614),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 178.1 och 349.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0328/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
25 april 20121,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 3 maj 20122,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 
budgetutskottet, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism samt utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

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, informations-
och kommunikationsteknik, 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.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslag 16 och 17.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Synergieffekter mellan 
sammanhållningspolitiken och 
forsknings- och innovationspolitiken, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr […]/2012 
”Inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)”1 (nedan kallad 
Horisont 2020), bör garanteras med 
beaktande av insatserna att skapa den 
”spetsforskningsstege” som kan bidra till 
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ett bredare deltagande i Horisont 2020.
_____________
1 EUT L ...

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Ett antal gemensamma indikatorer för 
bedömningen av programgenomförandet 
bör anges innan medlemsstaterna utarbetar 
sina operativa program. Dessa indikatorer 
bör kompletteras med programspecifika 
indikatorer.

(6) Ett antal gemensamma indikatorer för 
bedömningen av programgenomförandet 
bör anges innan medlemsstaterna utarbetar 
sina operativa program. Dessa indikatorer 
bör kompletteras med programspecifika 
resultat- och utfallsindikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 4

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 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga, 
demografiska och samhälleliga utmaningar 
som påverkar stadsområdena samt att 
fastställa ett förfarande för att välja 
funktionella stadsområden som omfattas 
av åtgärderna och de finansiella anslag som 
avsätts för dessa åtgärder.

Or. en
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Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslag 43.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Med avstamp i tidigare erfarenheter 
och på grund av fördelarna med att 
integrera åtgärder för hållbar 
stadsutveckling i de operativa program 
som stöds av Eruf under perioden 2007–
2013, bör nu ett ytterligare steg tas på 
unionsnivå genom att man inrättar en 
plattform för stadsutveckling.

utgår

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslag 48–51.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
förteckningen över städer som ska delta i 
plattformen för stadsutveckling. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter13.

(13) För att säkerställa att villkoren för 
genomförandet av denna förordning är 
enhetliga bör kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
förteckningen över gemensamma 
indikatorer. Dessa befogenheter bör utövas 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter13.
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Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska bidra till finansieringen av stöd 
som ska förstärka den ekonomiska, sociala 
och territoriala sammanhållningen genom 
att motverka de viktigaste regionala 
obalanserna genom stöd till utveckling och 
strukturell anpassning av regionala 
ekonomier, bland annat omstrukturering av 
industriregioner på tillbakagång och
regioner som utvecklas långsammare.

Eruf ska bidra till finansieringen av stöd 
som ska förstärka den ekonomiska, sociala 
och territoriala sammanhållningen genom 
att motverka de viktigaste regionala 
obalanserna genom stöd till utveckling och 
strukturell anpassning av regionala 
ekonomier, bland annat omstrukturering av 
industriregioner på tillbakagång, regioner 
som utvecklas långsammare och regioner 
med demografiska utmaningar och 
nackdelar.

Or. en

Motivering

Europeiska unionen står inför aldrig tidigare skådade demografiska förändringar (en 
åldrande befolkning, låga födelsetal, migration). Dessa förändringar utgör en utmaning för 
såväl ekonomi som hälsovård och sociala tjänster, och inverkar särskilt på Europas regioner 
och städer. Mot bakgrund av dessa utmaningar är det viktigt att också anpassa befintliga 
politiska strategier så att de bättre bemöter de allt större behoven i detta avseende på 
regional och lokal nivå.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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, särskilt genom direktstöd 
för investeringar i små och medelstora 
företag.
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Or. en

Motivering

Små och medelstora företag står för de flesta jobben i EU. EU:s politik inriktas därför på att 
skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag genom företagsstöd. Antagandet 
att större företag inte behöver något stöd för att övervinna svårigheter, särskilt i det fientliga 
företagsklimat som orsakas av den rådande krisen, skulle emellertid kunna få negativa 
konsekvenser för små och medelstora företag på grund av det mångsidiga inbördes beroendet 
mellan dessa två typer av företag. Därför bör de större företagen inte uteslutas från 
finansiering i de fall då de samarbetar med små och medelstora företag.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkra att inga grupper av människor, särskilt äldre och 
funktionshindrade, utsätts för diskriminering vad gäller tillgång till tjänster.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Investeringar i tillgänglig infrastruktur 
på det sociala området samt inom vård,
utbildning, kultur, sport och turism.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkra att inga grupper av människor, särskilt äldre och 
funktionshindrade, utsätts för diskriminering vad gäller tillgång till tjänster. Dessutom 
utvidgar ändringsförslaget fondens tillämpningsområde genom att införa tre sektorer som är 
mycket viktiga för europeiska medborgare och för ekonomin.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan regioner, städer samt 
relevanta aktörer inom samhälle, ekonomi 
och miljö.

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan lokala och regionala 
myndigheter samt relevanta aktörer inom 
samhälle, ekonomi och miljö.

Or. en

Motivering

Nätverksarbete, samarbete och utbyte av erfarenheter rör även andra myndigheter än 
regioner och städer. Termen ”lokala och regionala myndigheter” innefattar samtliga 
myndigheter och betonar aktörer snarare än samhällen.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Utveckling av finansieringsinstrument 
såsom lån, garantier och aktier eller 
andra former av revolverande stöd enligt 
definitionen i artikel 32 i förordning (EU) 
nr [...]/2012 [grundförordningen].

Or. en

Motivering

Revolverande finansieringsinstrument blir allt viktigare, särskilt när man beaktar den 
begränsade tillgängliga finansieringen och trycket på att tillgängliga resurser ska användas 
på effektivast möjliga sätt. Eruf är den största stödkällan för finansieringsinstrument med 
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avseende på sammanhållningspolitiken. Ändringsförslaget inför den nya kategorin insatser 
för att betona finansieringsinstrumentens roll i fondens tillämpningsområde.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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).

utgår

Or. en

Motivering

Att utesluta infrastrukturen för grundläggande tjänster på områdena miljö, transport och 
informations- och kommunikationsteknik återspeglar inte den verkliga situationen i Europas 
regioner och beaktar inte de uppenbara behoven och eventuella svårigheter med att bemöta 
dessa behov på grund av den rådande krisen. Ett sådant uteslutande skulle dessutom ha en 
negativ inverkan på uppnåendet av Europa 2020-strategins mål. Även mer utvecklade 
regioner bör kunna få finansiering i detta avseende, under förutsättning att stödet syftar till 
att finansiera småskalig infrastruktur, så att inte utvecklingspotentialen i hela Europa 
blockeras.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Investeringar för att uppnå den 
minskning av utsläpp av växthusgaser i 
anläggningar som omfattas av bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG med undantag av fjärrvärme, 
fjärrkylning och kombinerade el- och 
värmeverk.

Or. en
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Motivering

Att helt undanta investeringar för att minska växthusgaser i anläggningar som omfattas av 
EU:s system för utsläppshandel skulle begränsa potentialen för energibesparingar i samband 
med nätuppgraderingar i anläggningar för fjärrvärme, fjärrkylning och kombinerade el- och 
värmeverk. Det skulle också utesluta investeringar som tillhandahåller en av de 
grundläggande tjänsterna till medborgare. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att välja 
mellan strukturfonder och inkomster från systemet för utsläppshandel (av vilka 50 % bör 
användas för att stödja projekt som syftar till begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna) för att finansiera investeringar i teknik med låga koldioxidutsläpp, på 
samma sätt som under programperioden 2007–2013.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Även om tobakssektorn inte bör stödjas av EU är det orimligt att utesluta bara ett 
marknadssegment som inte gynnas av Europeiska unionen.

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 70 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 2, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

Or. en

Motivering

En tematisk koncentration som kräver 80 % av de medel som tilldelas tre tematiska mål skulle 
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i alltför hög grad begränsa medlemsstaternas och regionernas möjligheter att anpassa sina 
program till specifika territoriella behov. Genom att minska den obligatoriska kvoten för de 
öronmärkta medlen och lägga till ett tematiskt mål garanterar man en större flexibilitet. 

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 40 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
punkterna 1, 2, 3 och 4 i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen],

Or. en

Motivering

En tematisk koncentration som kräver 50 % av de medel som tilldelas tre tematiska mål skulle 
i alltför hög grad begränsa medlemsstaternas och regionernas möjligheter att anpassa sina 
program till specifika territoriella behov. Genom att minska den obligatoriska kvoten för de 
öronmärkta medlen och lägga till ett tematiskt mål garanterar man en större flexibilitet.

Ändringsförslag 18

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

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslag 26, som inkluderar de koldioxidsnåla 
transportsystemen och stadstrafiken i det tematiska målet i artikel 9.4 i förordning (EU) 
nr [...]/2012 [grundförordningen], bör den obligatoriska kvoten för investeringar som syftar 
till energieffektivitet anpassas.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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].

Led b i denna artikel ska även tillämpas 
på 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 under perioden 
2014–2020 är stödberättigade inom 
kategorierna övergångsregioner eller mer 
utvecklade regioner enligt led b och c i 
artikel 82.2 i förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen].

Or. en

Motivering

Till följd av deras särskilda nya status och komplexa behov bör de regioner som håller på att 
fasas ut behandlas på samma sätt som mindre utvecklade regioner i fråga om den tematiska 
koncentrationen.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) främja företagsinvesteringar inom 
forskning och innovation, produkt- och 
tjänsteutveckling, tekniköverföring, social 
innovation och offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och 
öppen innovation genom smart 
specialisering,

b) främja företagsinvesteringar inom 
forskning och innovation, produkt- och 
tjänsteutveckling, tekniköverföring, social 
innovation, kulturella och kreativa 
industrier, offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och 
öppen innovation genom smart 
specialisering,

Or. en
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Motivering

Kultur erkänns som en viktig faktor för den ekonomiska utvecklingen och de europeiska 
regionernas och städernas attraktionskraft. Den europeiska kulturella och kreativa sektorn är 
en av de viktigaste källorna till dynamik i den europeiska ekonomin. Den har växt fortare än 
de flesta andra sektorer under de senaste åren, och har möjlighet att generera kreativitet, 
innovation och entreprenörskap inom en mängd olika verksamheter. I detta avseende kan 
kultur ses som en katalysator för kreativitet och innovation inom ramen för 
Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) utveckla lämpliga kopplingar till och 
synergier med Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Eruf och Horisont 2020 har i stor utsträckning samma mål för forskning och innovation, men 
har olika inriktning och följer olika metoder. Utvecklingen av kopplingar och synergier 
mellan de två instrumenten skulle bidra till uppnåendet av 
Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ för smart tillväxt.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) stärka IKT-tillämpningar för 
e-förvaltning, e-lärande, e-integration och 
e-hälsovård.

c) stärka IKT-tillämpningar för 
e-förvaltning, e-lärande, e-kultur, 
e-integration och e-hälsovård.

Or. en

Motivering

Kultur erkänns som en viktig faktor för den ekonomiska utvecklingen och de europeiska 
regionernas och städernas attraktionskraft. Den europeiska kulturella och kreativa sektorn är 
en av de viktigaste källorna till dynamik i den europeiska ekonomin och bör även stödjas med 
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avseende på informations- och kommunikationstekniken.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utveckla nya företagsmodeller för små 
och medelstora företag, särskilt för 
internationalisering.

b) utveckla och tillämpa nya 
företagsmodeller för små och medelstora 
företag, särskilt för internationalisering.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av nya företagsmodeller bör inte begränsas till nystartade små och medelstora 
företag.

Ändringsförslag 24

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, oavsett 
företagens storlek,

Or. en

Motivering

Alla företag, oavsett storlek, bör uppmuntras att använda förnybar energi och sträva efter en 
effektiv energianvändning. Detta skulle bidra till uppnåendet av Europa 2020-strategins mål.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) stödja energieffektivitet och användning c) stödja energieffektivitet och användning 
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av förnybar energi inom offentliga 
infrastrukturer och inom bostadssektorn,

av förnybar energi inom offentliga 
infrastrukturer, i historiska byggnader och 
inom bostadssektorn,

Or. en

Motivering

Oavsett vem som äger historiska byggnader bör energieffektivitet och användning av förnybar 
energi i dessa byggnader stödjas, eftersom byggnaderna utgör en del av Europas kulturarv 
och kräver särskild behandling.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och 
främja en hållbar stadstrafik.

Or. en

Motivering

Transport, särskilt i stadsområden, är en av de sektorer som bidrar mest till övergången till 
en koldioxidsnål ekonomi och bör därför inkluderas i detta tematiska mål.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 4 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) förbättra energieffektiviteten och öka 
energitryggheten genom att bygga och 
modernisera överförings- och 
distributionsnät för elektricitet, naturgas 
och olja, infrastruktur för lagring av 
naturgas och olja samt infrastruktur för 
flytande naturgas.

Or. en
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Motivering

Genom att bygga och modernisera överförings- och distributionsnät och infrastruktur för 
lagring kan man bidra avsevärt till uppnåendet av Europa 2020-strategins energimål.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget gör texten mer samstämd genom att anpassa ordalydelsen till den 
formulering som används i fördraget.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) investera i avfallssektorn för att bland 
annat uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning,

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

annat uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning,

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 6 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) främja innovativ teknik för att minska 
luftföroreningar,

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive förnyelse av i städer 
och industriområden, sanering av 
förorenade områden och återställande av 
kulturell infrastruktur.
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Or. en

Motivering

Graden av specificering i de listade åtgärderna borde betona hur viktiga de är när det gäller 
att avskaffa hinder för ekonomisk utveckling.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och 
främja hållbar stadstrafik,

utgår

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslag 26.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem,

d) utveckla och återställa omfattande, 
högkvalitativa och driftskompatibla 
järnvägssystem,

Or. en

Motivering

Återställandet av befintlig infrastruktur genom uppgradering skulle öka dess kapacitet och ge 
samma slutresultat och bidrag till uppnåendet av målen som utvecklingen av ny infrastruktur 
skulle ge.
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Ändringsförslag 36

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utveckla miljövänliga system för 
transporter på inre vattenvägar och till 
havs.

Or. en

Motivering

Sjöfarten erbjuder stora möjligheter när det gäller att se till att transporter i Europa är 
hållbara och energieffektiva och respekterar miljön. Den bör därför även stödjas av Eruf.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utveckla företagskuvöser och 
investeringsstöd för egenföretagande och 
nyföretagande,

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

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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) 
nr […]/2012 [ESF],

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) 
nr […]/2012 [ESF],
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Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 9 – led a

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 sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället och inom familjen,

Or. en

Motivering

Användningen av strukturfonder för att avinstitutionalisera social infrastruktur är en av 
rekommendationerna i kommissionens rapport från ad hoc-expertgruppen för övergången 
från institutionsvård till vård i närsamhället. Familjebaserade tjänster kan erbjuda 
individualiserat stöd på samma sätt som tjänsterna i närsamhället gör.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att underlätta tillämpningen av ett integrerat tillvägagångssätt.
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Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 9 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) investera i kultur, skydda och 
digitalisera kulturarvet, förbättra sådan 
kulturell utbildning som syftar till att 
minska ojämlikheterna i fråga om tillgång 
till kultur samt förhöja det sociala 
kapitalet.

Or. en

Motivering

I kommissionens ”Studie över kulturens bidrag till lokal och regional utveckling – bevis från 
strukturfonderna” anges att kulturbaserade projekt inte bara kan förbättra de strukturella 
villkoren i regioner som släpar efter i utvecklingen, utan även bidra direkt till konkurrenskraft 
och skapande av sysselsättning. Därför kan kulturbaserade initiativ uppnå många av 
sammanhållningspolitikens olika ekonomiska, sociala och territoriella mål.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma indikatorer enligt bilagan 
till denna förordning ska användas där så 
är tillämpligt och i enlighet med 
artikel 24.3 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]. För gemensamma 
indikatorer ska utgångsvärdet fastställas till 
noll och kumulativa mål fastställas för 
år 2022.

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta förteckningen över
gemensamma indikatorer i enlighet med 
artikel 24.3 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]. Denna 
genomförandeakt ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 14.2. För gemensamma indikatorer 
ska utgångsvärdet fastställas till noll och 
kumulativa mål fastställas för år 2022. 

Or. en

Motivering

Till följd av deras tekniska natur bör de gemensamma indikatorerna inte ingå i en 
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lagstiftningstext. Att inkludera de gemensamma indikatorerna i bilagan till förordningen 
skulle kunna tolkas som att man stöder vissa sorters utgifter, vilket inte är önskvärt.

Ändringsförslag 43

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 stödja hållbar utveckling i 
städerna genom strategier med integrerade 
åtgärder för att tackla de ekonomiska, 
miljö- och klimatmässiga, demografiska 
och samhälleliga utmaningar som påverkar 
stadsområdena.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslag 7.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Hållbar stadsutveckling ska ske 
genom ett särskilt operativt program, ett 
särskilt prioriterat område i enlighet med 
artikel 87.1 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen] eller 
sådana integrerade territoriella 
investeringar som avses i artikel 99 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

Or. en

Motivering

För att på bästa sätt återspegla den särskilda territoriella situationen när man väljer 
förvaltningsform för finansieringen och för att möjliggöra att den förvaltning som har visat 
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sig fungera bra ska kunna fortsätta, bör man kunna genomföra hållbar stadsutveckling även 
genom särskilda operativa program eller ett särskilt prioriterat område. 

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska i sitt 
partnerskapsavtal upprätta en förteckning 
över städer där integrerade åtgärder för 
hållbar stadsutveckling ska genomföras 
och ett preliminärt årligt bidrag till dessa 
åtgärder på nationell nivå.

2. Med beaktande av dess särskilda 
territoriella situation ska varje 
medlemsstat i sitt partnerskapsavtal, enligt 
definitionen i artikel 13 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen],
upprätta en förteckning över kriterier för 
urvalet av funktionella stadsområden där 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling ska genomföras och ett 
preliminärt årligt bidrag till dessa åtgärder 
på nationell nivå.

Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på 
nationell nivå ska tilldelas integrerade 
åtgärder för hållbar stadsutveckling som
delegeras till städer för förvaltning genom 
de integrerade territoriella investeringar 
som avses i artikel 99 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

2a. Minst 5 % av Eruf-medlen som 
tilldelats på nationell nivå ska tilldelas 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling i funktionella 
stadsområden och delegeras till städer
eller andra befintliga organ som förvaltar 
funktionella stadsområden för förvaltning 
i enlighet med artikel 113.6 i förordning
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen]
eller, i tillämpliga fall, i enlighet med 
artikel 113.7 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].
Beloppet ska fastställas i 
partnerskapsavtalet.

Or. en

Motivering

Införandet av en förteckning över valbara områden i partnerskapsavtalet skulle kräva en 
detaljerad undersökning följd av ett rättvist urvalsförfarande, vilket tar lång tid. Upprättandet 
av en förteckning över kriterier är betydligt rimligare i detta stadium. För att säkra ett högt 
mervärde för den urbana dimensionens nya form bör de integrerade åtgärderna för en 
hållbar stadsutveckling i tillämpliga fall inte enbart koncentreras till städer. Den införda 
termen ”funktionella stadsområden”, som medlemsstaterna ska definiera närmare i ett 
nationellt sammanhang, innebär att fler områden beaktas, såsom städer eller stadsdelar, 
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städer och omkringliggande områden (landsbygd, stadsnära områden), tätbebyggelser osv.

För att det här ändringsförslaget ska stämma överens med ändringsförslag 44 behövs ett 
förtydligande om att kärnan i den nya urbana dimensionen är delegeringen av förvaltningen 
av medel till en stad eller ett befintligt organ som förvaltar ett funktionellt stadsområde. 
Dessa medel skulle, vid en fullständig delegering, kunna utgöras av ett globalt stöd.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Exakt vilka uppgifter som ska 
delegeras till en stad eller ett befintligt 
organ som förvaltar ett funktionellt 
stadsområde ska bestämmas i samråd 
mellan staden och den förvaltande 
myndigheten. Denna delegering ska gälla 
åtminstone de uppgifter som rör urvalet 
av verksamheter. Den förvaltande 
myndigheten får behålla sin rätt att före 
ett godkännande göra en slutlig 
verifiering av verksamheternas valbarhet.

Or. en

Motivering

Den förvaltande myndigheten måste i samråd med staden eller det befintliga organ som 
förvaltar stadsområdet kunna besluta om vilka uppgifter som ska delegeras.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. I tillämpliga fall bör mekanismer som 
stärker befintliga förbindelser mellan stad 
och landsbygd och som främjar nya
sådana förbindelser stödjas för att stärka 
sammanlänkande faktorer som inverkar 
på utvecklingen i varje region, samtidigt 
som man säkerställer att de fonder som 
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omfattas av den gemensamma strategiska 
ramen kompletterar varandra.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 8 – huvudet och rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Plattformen för stadsutveckling

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 51 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] inrätta en plattform 
för stadsutveckling för att främja dels 
kapacitetsbyggande och nätverkssamarbete 
mellan städer, dels utbyte av erfarenheter 
rörande stadsutvecklingspolitik på 
unionsnivå på områden relaterade till 
Erufs investeringsprioriteringar och hållbar 
stadsutveckling.

2d. Kommissionen ska främja dels 
kapacitetsbyggande och nätverkssamarbete 
mellan städer, dels utbyte av erfarenheter 
rörande stadsutvecklingspolitik på 
unionsnivå på områden relaterade till 
Erufs investeringsprioriteringar och hållbar 
stadsutveckling.

2e. Kommissionen ska använda de 
befintliga programmen och organen för 
att underlätta kapacitetsbyggande, 
nätverkssamarbete och utbyte av 
erfarenheter enligt punkt 2d. 
(Punkterna 2d och 2e kommer att ingå i 
artikel 7.)

Or. en
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Motivering

Inrättandet av ett nytt organ som ska underlätta kapacitetsbyggande, nätverkssamarbete och 
utbyte av erfarenheter är inte nödvändigt, eftersom det redan finns flera program och organ 
som framgångsrikt skulle kunna användas för att utföra denna uppgift. 

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta en förteckning 
över städer som ska delta i plattformen på 
grundval av de förteckningar som 
fastställs i partnerskapsavtalen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 14.2.

utgår

Förteckningen ska innehålla högst 
300 städer, med högst 20 städer per 
medlemsstat. Städerna ska väljas ut enligt 
följande kriterier:
a) Befolkning, med hänsyn till specifika 
drag i de olika ländernas stadssystem.
b) Förekomsten av en strategi för 
integrerade åtgärder för att tackla de 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga 
samt de samhälleliga utmaningarna i 
stadsområdena.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslag 48 och 49.
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Plattformen ska också stödja 
nätverksarbete mellan alla städer som 
vidtar innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ.

2f. Kommissionen ska också stödja 
nätverksarbete mellan alla städer som 
vidtar innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ.
(Punkt 2f kommer att ingå i artikel 7.)

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 förfaranden för urvalet 
och genomförandet av innovativa åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 53

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Alla företag i de yttersta 
randområdena kan få bidrag från de 
särskilda tilläggsanslagen och från alla 
produktiva investeringar som finansieras 
av Eruf.

Or. en
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Motivering

Med beaktande av den särskilda företagsmiljön för små och medelstora företag i de yttersta 
randområdena och konsekvenserna av tillämpningen av den europeiska definitionen av 
sådana företag, är det viktigt att betona att alla sorters företag bör vara berättigade till 
finansiering, så att den bästa möjliga utvecklingspotentialen i dessa regioner kan stödjas.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenheter som
avses i artikel 9.3 kan när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Bilagan

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilagan utgår.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslag 42.



PR\900292SV.doc 33/35 PE487.951v01-00

SV

MOTIVERING

I denna förordning anges bestämmelserna för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), 
medan förordning (EG) nr 1083/2006 upphävs. De gemensamma bestämmelserna för Eruf 
inkluderas i en övergripande förordning: förordningen om gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 
fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och
Sammanhållningsfonden (nedan kallad grundförordningen). 

Målet för Eruf är att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU 
genom att råda bot på obalansen mellan regionerna. Den föreslagna förordningen lägger 
särskild betoning på Erufs bidrag till målen i Europa 2020-strategin, vilka ska uppnås genom 
att man inriktar stödet på ett begränsat antal tematiska mål som beskrivs närmare i 
investeringsprioriteringarna. Enligt kommissionens förslag är tre tematiska mål obligatoriska 
till följd av deras särskilda betydelse för tillväxten: forskning och utveckling och innovation, 
ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag samt en övergång till en koldioxidsnål 
ekonomi. I de mer utvecklade regionerna bör 80 % av medlen från Eruf investeras i dessa 
tre mål, och minst 20 % av medlen bör anslås till en övergång till en koldioxidsnål ekonomi. 
Med tanke på de kvarvarande omstruktureringsbehoven i de regioner som håller på att fasas ut 
från konvergensmålet ska minimiandelen för dessa minskas till 60 %. I mindre utvecklade 
regioner är motsvarande siffror 50 % respektive 6 %. 

Dessutom innehåller den föreslagna Eruf-förordningen en förteckning över verksamheter som 
inte kan komma i fråga för stöd. Investeringsprioriteringar anges också för vart och ett av de 
tematiska målen. Enligt förslaget ska dessutom större fokus läggas på en hållbar 
stadsutveckling. Den ökade fokuseringen ska uppnås genom att minst 5 % av Eruf-medlen 
öronmärks för hållbar stadsutveckling, inrättandet av en stadsutvecklingsplattform för 
främjande av kapacitetsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte samt antagandet av en förteckning 
över städer där integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling kommer att vidtas. Ett mål 
med den föreslagna förordningen är att göra finansieringen mer resultatinriktad genom att 
man fastställer gemensamma indikatorer. I förslaget nämns behovet av att man i de operativa 
programmen särskilt uppmärksammar specifika svårigheter i regioner med allvarliga och 
permanenta naturbetingade eller demografiska nackdelar. Slutligen innehåller förslaget 
särskilda bestämmelser för användningen av specifika tilläggsanslag för de yttersta 
randområdena.

Föredraganden är av den klara uppfattningen att en stor del av Eruf-förordningen är beroende 
av bestämmelserna i grundförordningen. Bestämmelserna och lösningarna i de 
båda förordningarna är i hög grad ömsesidigt beroende av varandra. Främst omsätter 
Eruf-förordningen de tematiska målen i grundförordningen i specifika 
investeringsprioriteringar, och utvecklar dessutom sammanhållningspolitikens territoriella 
dimension i fråga om stadsområden. Den inför också den tematiska koncentrationen, som är 
tänkt att på ett avgörande sätt bidra till att sammanhållningspolitiken uppnår målen i 
Europa 2020-strategin. Sist men inte minst tillhandahåller den särskilda bestämmelser för 
områden med naturbetingade och demografiska nackdelar och för de yttersta randområdena.
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I syfte att bemöta fastställda utmaningar och underlätta åtgärder som syftar till att förebygga 
att nya skillnader uppstår, lägger därför föredraganden fram ändringsförslag om bland annat 
ett utvidgat tillämpningsområde för fonden och kompletteringar till förteckningen över 
tematiska prioriteringar, för att garantera en större flexibilitet för den tematiska 
koncentrationen och för att modifiera begreppet hållbar stadsutveckling.

Föredraganden föreslår framför allt att man till Erufs uppgifter lägger uppgiften att avhjälpa 
de obalanser som finns i regioner med demografiska utmaningar och nackdelar.

Vad gäller fondens tillämpningsområde avser föredraganden att belysa det mångsidiga 
inbördes beroendet mellan små och medelstora företag och större företag. Enligt 
föredraganden skulle ett ensidigt uteslutande av större företag från finansiering vara 
kontraproduktivt för deras mindre partner. Föredraganden avser härmed inte att undergräva 
principen om att i första hand ge stöd till produktiva investeringar i små och medelstora 
företag. Dessutom måste den infrastruktur som ska stödjas definieras som ”tillgänglig”, så att 
lydelsen in förordningen inte utesluter några grupper av människor, särskilt äldre och 
funktionshindrade. Den måste också utvidgas till områdena kultur, sport och turism. Med 
beaktande av den rådande ekonomiska situationen och i syfte att spendera de begränsade 
medlen så effektivt som möjligt, framhåller föredraganden särskilt den roll som revolverande 
instrument spelar. Dessa argument är särskilt relevanta eftersom Eruf är den huvudsakliga 
källan för stöd till finansieringsinstrument inom ramen för hela sammanhållningspolitiken.

Å andra sidan behövs även vissa justeringar av vad som ska uteslutas från fondens 
tillämpningsområde. Med beaktande av de allt större skillnaderna och utmaningarna liksom 
av nya skillnader och utmaningar på regional nivå föreslår föredraganden därför att 
investeringar i infrastruktur som tillhandahåller grundläggande tjänster på områdena miljö, 
transport och informations- och kommunikationsteknik i de mer utvecklade regionerna inte 
ska undantas från fondens tillämpningsområde. Ett sådant uteslutande skulle särskilt ha en 
negativ inverkan på uppnåendet av Europa 2020-strategins mål. Dessutom tycks ett generellt 
uteslutande av stöd till minskningen av växthusgasutsläpp från fondens tillämpningsområde 
inte leda till att värdiga initiativ för att uppnå en sådan minskning på lokal och regional nivå 
stöds.

Föredraganden stöder konceptet med och behovet av tematisk koncentration av EU-medel. 
Han anser dock att kommissionens förslag inte ger medlemsstaterna och regionerna 
tillräckligt handlingsutrymme för att beakta sin specifika situation, vilket är särskilt tydligt i 
de mer utvecklade regionerna och övergångsregionerna. Av detta skäl föreslår föredraganden 
att större flexibilitet införs i detta avseende, genom en ändring av de obligatoriska 
miniminivåerna för medel som ska koncentreras till det begränsade antalet juridiskt bindande 
mål samt genom ett tillägg av ett tematiskt mål till koncentrationen. Han går också vidare med 
idén om lika behandling i den tematiska koncentrationen för de regioner som håller på att 
fasas ut och de mindre utvecklade regionerna.

Med största sannolikhet kommer man i första hand att utgå ifrån investeringsprioriteringarna 
för att identifiera vilka verksamheter som är berättigade till stöd i investeringsförfarandet över 
hela EU. Föredraganden anser därför att de behöver preciseras på lämpligt sätt. I sina 
ändringsförslag tillämpar han detta tillvägagångssätt genom att bland annat framhålla 
synergier med Horisont 2020, större inkludering av kultur och företag (oavsett storlek) och 
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utvidgning av temaområdena energieffektivitet och stadsförnyelse. Dessutom bör 
Europas vattenvägar beaktas på lämpligt sätt.

Föredraganden är medveten om hur viktiga både gemensamma indikatorer och 
resultatindikatorer är. Han anser dock att gemensamma indikatorer, till följd av sin tekniska 
natur, bör tas upp i en genomförandeakt snarare än i en bilaga till Eruf-förordningen.

Hanteringen av den urbana dimensionen utgör den viktigaste utmaningen i kommissionens 
förslag, inte minst därför att Europas städer tar emot ett stort stöd från 
sammanhållningsfonderna. Deras deltagande i olika tematiska mål kompletteras med en ny 
öronmärkning av en viss del av Eruf-medlen till integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling. Även om föredraganden välkomnar detta nya inslag anser han att dess 
europeiska mervärde bäst kan uppnås genom att dessa integrerade åtgärder snarare genomförs 
i funktionella stadsområden. Det bör vara medlemsstaterna som definierar dessa områden, 
eftersom de är bäst lämpade att besluta exakt vilken typ av områden som ska ingå i 
partnerskapsavtalen. Både partnerskapsprincipen och de territoriella särdragen i de berörda 
områdena bör beaktas på lämpligt sätt i detta förfarande. En delegering av Eruf-medel till 
städer, på den nivå som beslutats i enlighet med medlemsstaternas institutionella, juridiska 
och finansiella ram, skulle dessutom stärka det ovannämnda europeiska mervärdet hos de 
aktuella integrerade åtgärderna för hållbar stadsutveckling. När en sådan delegering är 
fullständig kan åtgärderna utgöras av globala stöd. Föredraganden anser att den föreslagna 
begränsningen av förvaltningen av hållbar stadsutveckling genom integrerade territoriella 
investeringar i hög grad skulle begränsa möjligheten att på bästa sätt återspegla den specifika 
territoriella situationen och att välja den lämpligaste formen för förvaltning av medel, vilket 
kan leda till att man i vissa fall utesluter den förvaltningsform som tidigare har visat sig 
fungera bra. Föredraganden föreslår därför att man även tillåter hållbar stadsutveckling genom 
ett specifikt operativt program eller ett särskilt prioriterat område. Föredraganden välkomnar 
varmt införandet av innovativa åtgärder på området för hållbar stadsutveckling. Utan att 
förneka behovet av nätverkssamarbete, kapacitetsbyggande och utbyte av erfarenheter i 
samband med hållbar stadsutveckling anser föredraganden att dessa verksamheter kan utföras 
inom ramen för befintliga program och organ, och föreslår följaktligen att bestämmelsen om 
plattformen för stadsutveckling utgår. Sist men inte minst föreslår föredraganden att 
förbindelserna mellan landsbygd och stad stärks och utvecklas.

Slutligen framhåller föredraganden att den specifika företagsmiljön för företag i de yttersta 
randområdena kräver möjligheter till ytterligare finansiering.


