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20.3.2019 A8-0094/215

Ændringsforslag 215
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at støtte medlemsstaternes og 
regionernes bestræbelser på at imødegå nye 
udfordringer og sikre et højt 
sikkerhedsniveau for deres borgere samt 
forebyggelse af radikalisering bør 
investeringer under EFRU bidrage til 
sikkerheden i de områder, hvor der er 
behov for at sørge for trygge og sikre 
offentlige rum og kritisk infrastruktur 
såsom transport og energi, samtidig med at 
der bygges på synergier og 
komplementaritet med Unionens øvrige 
politikker.

(9) For at støtte medlemsstaternes og 
regionernes bestræbelser på at imødegå 
voksende regionale og sociale uligheder 
bør investeringer under EFRU primært 
bidrage til at fremme disse regioners 
produktivitets- og udviklingspotentiale 
som del af et integreret regionalt 
udviklingsbaseret perspektiv, og således 
arbejde inden for et bredt spektrum af 
områder, især transport og energi, 
samtidig med at der bygges på synergier og 
komplementaritet med Unionens øvrige 
politikker.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/216

Ændringsforslag 216
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Universelle offentlige 
tjenesteydelser af høj kvalitet er af 
afgørende betydning for at imødegå 
regionale og sociale uligheder, fremme 
social samhørighed og regionaludvikling 
og tilskynde virksomheder og 
befolkninger til at blive i deres 
lokalområder, navnlig i de mindst 
udviklede regioner.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/217

Ændringsforslag 217
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Investeringer under EFRU og 
Samhørighedsfonden bør medvirke til at 
sikre bæredygtig og tilgængelig national, 
regional og lokal mobilitet med særlig 
fokus på regioner, der har brug for 
processer for at opnå økonomisk 
genoplivning og aktivering, og regioner 
med lav befolkningstæthed, hvor de store 
mangler, hvad angår mobilitet, udgør en 
strukturel hindring for udvikling.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/218

Ændringsforslag 218
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Desuden bør investeringer under 
EFRU bidrage til udviklingen af en samlet 
digital infrastruktur til højhastighedsnet 
og til at fremme ren og bæredygtig 
multimodal mobilitet i byerne.

(10) Desuden bør investeringer under 
EFRU bidrage til udviklingen af et samlet 
infrastrukturnetværk, især hvad angår 
jernbaner og digitale højhastighedsnet, og 
til at fremme ren og bæredygtig 
multimodal mobilitet i byerne.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/219

Ændringsforslag 219
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) EFRU bør bidrage til at udligne de 
største regionale skævheder i Unionen og 
til at mindske forskellene mellem de 
forskellige regioners udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede regioner, herunder dem, der 
står over for udfordringer som følge af 
dekarboniseringstilsagn. EFRU-støtte 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst bør derfor 
koncentreres om Unionens centrale 
prioriteter i overensstemmelse med de 
politiske målsætninger, der er fastsat i 
forordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. 
Derfor bør EFRU-støtte koncentreres om 
de politiske målsætninger "et mere 
intelligent Europa ved at fremme innovativ 
og intelligent økonomisk omstilling" og "et 
grønnere, kulstoffattigt Europa ved at 
fremme en ren og fair energiomstilling, 
investering i de grønne og blå økonomier, 
den cirkulære økonomi, tilpasning til 
klimaforandringer og risikoforebyggelse og 
-styring". Denne tematiske koncentration 
bør opnås på nationalt plan, samtidig med 
at der gives mulighed for fleksibilitet inden 
for de enkelte programmer og mellem de 
tre grupper af medlemsstater, som er 
dannet ud fra deres respektive 
bruttonationalindkomst. Dertil kommer, at 

(17) EFRU bør bidrage til at fremme 
virkelig konvergens udligne de største 
regionale skævheder i Unionen og til at 
mindske forskellene mellem de forskellige 
regioners udviklingsniveauer og forbedre 
situationen for de mindst begunstigede 
regioner, herunder dem, der står over for 
udfordringer som følge af 
dekarboniseringstilsagn, idet der tages 
hensyn til de enkelte medlemsstaters 
legitime valg, prioriteter og behov 
afhængigt af deres specifikke situation. 
EFRU-støtte under målet om investeringer 
i beskæftigelse og vækst bør også tage 
hensyn til kollektivt fastlagte prioriteter i 
overensstemmelse med de politiske 
målsætninger, der er fastsat i forordning 
(EU) 2018/xxx [new CPR]. Derfor bør 
EFRU-støtte tage særligt hensyn til de 
politiske målsætninger "et mere samhørigt 
og solidarisk Europa ved at fremme en 
nedbringelse af økonomiske, sociale og 
territoriale uligheder og en intelligent og 
innovativ økonomisk omstilling" og "et 
grønnere, kulstoffattigt Europa ved at 
fremme en ren og fair energiomstilling, 
reduktion af industriens indvirkning på 
miljøet, investering i de grønne og blå 
økonomier, den cirkulære økonomi, 
bekæmpelse og tilpasning til 
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metoden til at klassificere medlemsstaterne 
bør præciseres under hensyntagen til den 
særlige situation i regionerne i den yderste 
periferi.

klimaforandringer og risikoforebyggelse og 
-styring". Denne tematiske koncentration 
bør opnås på nationalt plan, samtidig med 
at der gives mulighed for fleksibilitet inden 
for de enkelte programmer og mellem de 
tre grupper af medlemsstater, som er 
dannet ud fra deres respektive 
bruttonationalindkomst. Dertil kommer, at 
metoden til at klassificere medlemsstaterne 
bør præciseres under hensyntagen til den 
særlige situation i regionerne i den yderste 
periferi.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/220

Ændringsforslag 220
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Der er intet, der tyder på, at den 
"tematiske koncentration" har bidraget 
positivt til målet med at reducere de 
regionale uligheder, som Udvalget for 
Forskriftskontrol har rapporteret. Nogle 
undersøgelser viser faktisk, at nogle af de 
muligheder, der er udformet som led i den 
nuværende tematiske koncentration, har 
været faktorer, der har forværret de 
regionale uligheder, såsom ulighederne 
mellem storbyområder og resten af EU. 
Den tematiske koncentration bør derfor 
modereres, især i medlemsstater med et 
BNP pr. indbygger, der ligger under EU-
gennemsnittet. Hvis de samlede midler, 
der er til rådighed for EFRU i 2021-2017 
er mindre end i 2014-2020, bør den 
tematiske koncentration desuden – hvis 
den findes – gøres til genstand for særlige 
forhandlinger mellem medlemsstaten og 
Kommissionen.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/221

Ændringsforslag 221
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Med henblik på at koncentrere 
støtten om centrale EU-prioriteter bør 
kravene om tematisk koncentration 
overholdes i hele 
programmeringsperioden, herunder i 
tilfælde af overførsel mellem prioriteter 
inden for et program eller mellem 
programmer.

(18) Med henblik på at muliggøre den 
maksimale optagelse af de disponible 
midler, kan kravene om tematisk 
koncentration i visse behørigt begrundede 
tilfælde suspenderes eller afskaffes, især 
hvis det konstateres, at der er et negativt 
forhold mellem den tematiske 
koncentration og det afgørende generelle 
mål gående ud på at nedbringe de 
økonomiske, sociale og territoriale 
uligheder mellem regionerne.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/222

Ændringsforslag 222
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Denne forordning bør fastsætte de 
forskellige typer af aktiviteter, hvis 
omkostninger kan støttes gennem 
investeringer fra EFRU og 
Samhørighedsfonden under deres 
respektive målsætninger, jf. TEUF. 
Samhørighedsfonden bør kunne yde støtte 
til investeringer inden for miljø og TEN-T. 
For så vidt angår EFRU, bør listen over 
aktiviteter forenkles, og den bør kunne yde 
støtte til investeringer i infrastruktur, 
investeringer i forbindelse med adgang til 
tjenester, produktive investeringer i 
SMV'er, udstyr, software og immaterielle 
aktiver såvel som foranstaltninger med 
henblik på information, kommunikation, 
undersøgelser, netværksarbejde, 
samarbejde, udveksling af erfaringer og 
aktiviteter, der involverer klynger. For at 
støtte gennemførelsen af programmet bør 
begge fonde også kunne yde støtte til 
tekniske bistandsaktiviteter. For at udvide 
spektret af interventioner for Interreg-
programmerne bør anvendelsesområdet 
endelig udvides til også at omfatte deling 
af en bred vifte af faciliteter og 
menneskelige ressourcer og omkostninger 
knyttet til foranstaltninger inden for 
rammerne af ESF+.

(19) Denne forordning bør fastsætte de 
forskellige typer af aktiviteter, hvis 
omkostninger kan støttes gennem 
investeringer fra EFRU og 
Samhørighedsfonden under deres 
respektive målsætninger, jf. TEUF. 
Samhørighedsfonden bør kunne yde støtte 
til investeringer inden for miljø og 
mobilitet og transport, herunder inden for 
TEN-T. For så vidt angår EFRU, bør listen 
over aktiviteter forenkles, og den bør 
kunne yde støtte til investeringer i 
infrastruktur, investeringer i forbindelse 
med adgang til tjenester, produktive 
investeringer i SMV'er, udstyr, software og 
immaterielle aktiver såvel som 
foranstaltninger med henblik på 
information, kommunikation, 
undersøgelser, netværksarbejde, 
samarbejde, udveksling af erfaringer og 
aktiviteter, der involverer klynger. For at 
støtte gennemførelsen af programmet bør 
begge fonde også kunne yde støtte til 
tekniske bistandsaktiviteter. For at udvide 
spektret af interventioner for Interreg-
programmerne bør anvendelsesområdet 
endelig udvides til også at omfatte deling 
af en bred vifte af faciliteter og 
menneskelige ressourcer og omkostninger 
knyttet til foranstaltninger inden for 
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rammerne af ESF+.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/223

Ændringsforslag 223
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) De transeuropæiske 
transportnetprojekter skal i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
1316/2013 fortsat finansieres via 
Samhørighedsfonden både ved delt 
forvaltning og direkte forvaltning under 
Connecting Europe-faciliteten ("CEF").

(20) De transeuropæiske 
transportnetprojekter skal i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
1316/2013 fortsat finansieres via 
Samhørighedsfonden både ved delt 
forvaltning og direkte forvaltning under 
Connecting Europe-faciliteten ("CEF"). I 
sidstnævnte tilfælde vil dette kun være 
muligt, hvis den samlede tildeling af 
midler til Samhørighedsfonden ikke bliver 
lavere end tildelingen for 2014-2020.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/224

Ændringsforslag 224
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Med henblik på at identificere eller 
finde løsninger, der vedrører spørgsmål om 
bæredygtig byudvikling på EU-plan, bør de 
nyskabende foranstaltninger i byerne inden 
for bæredygtig byudvikling erstattes af et 
europæisk initiativ for byområder, der 
gennemføres ved direkte eller indirekte 
forvaltning. Dette initiativ bør omfatte alle 
byområder og støtte dagsordenen for 
byerne i Den Europæiske Union21.

__________________
21Rådets konklusioner om en dagsorden for 
byerne i EU af 24. juni 2016.

(26) Med henblik på at identificere eller 
finde løsninger, der vedrører spørgsmål om 
bæredygtig byudvikling på EU-plan, bør de 
nyskabende foranstaltninger i byerne inden 
for bæredygtig byudvikling erstattes af et 
europæisk initiativ for byområder, der 
gennemføres ved delt forvaltning. Dette 
initiativ bør omfatte alle byområder og 
støtte dagsordenen for byerne i Den 
Europæiske Union21.

__________________
21 Rådets konklusioner om en dagsorden 
for byerne i EU af 24. juni 2016.

Or. pt


