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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Kommissionens förslag 

Förslaget till förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 
Sammanhållningsfonden fastställer de relevanta målen för genomförandet av dessa 
två fonder.

Denna förordning fastställer en tematisk koncentration på nationell nivå som en vägledning 
för genomförandet av fonderna. I detta sammanhang föreslår kommissionen att merparten 
(65 %–85 %) av resurserna ska anslås till förverkligandet av politiskt mål 1 ”Ett smartare 
Europa” och politiskt mål 2 ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa”, vilka definieras 
i förordningen om gemensamma bestämmelser för samtliga EU-fonder. 

Föreliggande förordning fastställer också en begränsad förteckning över icke stödberättigande 
verksamhet som ligger utanför fondernas tillämpningsområde.

Den fastställer dessutom en uppsättning uppföljningsindikatorer och de strategier som ska 
utformas för vissa territorier, inklusive för hållbar stadsutveckling, samt för de yttersta 
randområdena.

2. Föredragandens förslag

Med tanke på att regionerna är bäst lämpade att själva fastställa sina behov och prioriteringar, 
och i syfte att främja en decentraliserad styrning av genomförandet av EU-fonderna, föreslår 
föredraganden att man ska bibehålla en regional tematisk koncentration i stället för den 
nationella koncentration som föreslås i denna förordning.

För att göra det lättare för regionerna att utnyttja Eruf-medlen föreslår föredraganden även att 
den tematiska koncentrationen ska utvidgas till att omfatta andra politiska mål. I detta 
avseende, och med tanke på att transporterna spelar en central roll för uppnåendet av 
EU:s prioriterade mål, föreslår föredraganden att det ska införas ett politiskt mål 3, 
”Ett sammanlänkat Europa”, i den tematiska koncentrationen.

För att ge regionerna större flexibilitet när det gäller att stödja andra politiska mål föreslår 
föredraganden att den minimiandel av medlen som tilldelas politiskt mål 1 ”Ett smartare 
Europa” ska minskas från 60 % till 30 % för de mer utvecklade regionerna, från 45 % till 
30 % för övergångsregionerna och från 35 % till 20 % för de minst utvecklade regionerna.

Med tanke på att transporterna spelar en central roll för uppnåendet av EU:s prioriterade mål, 
föreslår föredraganden att det ska införas nya särskilda mål med anknytning till 
transportsektorn:

 Ett särskilt mål knutet till smart rörlighet och transporttjänsternas kvalitet inom politiskt 
mål 1 ”Ett smartare Europa”.

 Ett särskilt mål knutet till hållbar rörlighet inom politiskt mål 2 ”Ett grönare Europa”.
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 Ett särskilt mål knutet till finansieringen av Fonden för en rättvis omställning inom 
politiskt mål 2 ”Ett grönare Europa”.

 Ett särskilt mål knutet till rörlighet som ett verktyg för territoriell sammanhållning inom 
politiskt mål 3 ”Ett mer sammanlänkat Europa”.

 Ett särskilt mål knutet till tillgången till kollektivtrafik inom politiskt mål 4 ”Ett mer 
socialt Europa”.

För att främja utnyttjandet av Eruf i samband med transportanknuten verksamhet föreslår 
föredraganden även att vissa bestämmelser som begränsar utnyttjandet av Eruf på regionala 
flygplatser och för rullande järnvägsmateriel ska strykas.

Slutligen har föredraganden lagt fram ändringsförslag för att främja synergieffekter mellan 
Eruf, Sammanhållningsfonden och övriga instrument i Europeiska unionens budget för att 
finansiera utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för regional utveckling att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De övergripande principerna i 
artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen (EU-fördraget) och i artikel 10 i 
EUF-fördraget, inklusive subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i 
EU-fördraget, bör respekteras vid 
genomförandet av Eruf och 
Sammanhållningsfonden, med beaktande 
av Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. 
Medlemsstaterna bör även respektera 
skyldigheterna i FN:s konventionen om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och säkerställa 
tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i den 
konventionen och den unionslagstiftning 

(5) De övergripande principerna i 
artikel 3 i fördraget om Europeiska
unionen (EU-fördraget) och i artikel 10 i 
EUF-fördraget, inklusive subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i 
EU-fördraget, bör respekteras vid 
genomförandet av Eruf och 
Sammanhållningsfonden, med beaktande 
av Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. 
Medlemsstaterna bör även respektera 
skyldigheterna i FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och säkerställa
hinderfri tillgänglighet i enlighet med 
artikel 9 i den konventionen och den 
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som harmoniserar tillgänglighetskraven för 
produkter och tjänster. Medlemsstaterna 
och kommissionen bör sträva efter att 
undanröja ojämlikhet och främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
integrera ett genusperspektiv, samt 
bekämpa diskriminering på grund av kön, 
ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning. Fonderna får inte stödja 
åtgärder som bidrar till någon form av 
segregering. Målen för Eruf och 
Sammanhållningsfonden bör eftersträvas 
inom ramen för hållbar utveckling och 
unionens arbete för att bevara, skydda och 
förbättra miljöns kvalitet i enlighet med 
artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, 
med hänsyn till principen att förorenaren 
betalar. För att skydda den inre 
marknadens integritet bör insatser som 
gynnar företag uppfylla bestämmelserna 
om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget.

unionslagstiftning som harmoniserar 
tillgänglighetskraven för produkter och 
tjänster. Medlemsstaterna och 
kommissionen bör sträva efter att 
undanröja ojämlikhet, minska skillnaderna 
mellan regionerna, främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män och integrera ett 
genusperspektiv, samt bekämpa 
diskriminering på grund av kön, 
nationalitet, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning. Fonderna får 
inte stödja åtgärder som bidrar till någon 
form av segregering. Målen för Eruf och 
Sammanhållningsfonden bör eftersträvas 
inom ramen för EU:s klimatåtaganden 
enligt Parisavtalet om klimatförändringar
och unionens arbete för att främja hållbar 
utveckling och för att bevara, skydda och 
förbättra miljöns kvalitet i enlighet med 
artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, 
med hänsyn till principen att förorenaren 
betalar. För att skydda den inre 
marknadens integritet bör insatser som 
gynnar företag uppfylla bestämmelserna 
om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i 
EUF-fördraget.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I en allt mer sammanlänkad värld 
och med tanke på den demografiska 
utvecklingen och migrationsdynamiken är 
det klart att unionens migrationspolitik 
kräver en gemensam strategi som vilar på 
synergier och komplementaritet mellan 
olika finansieringsinstrument. För att 
säkerställa ett sammanhängande, starkt och 
enhetligt stöd för solidaritet och 
ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna 
när det gäller att hantera migrationen bör 
Eruf ge stöd till att underlätta en långsiktig 

(8) I en allt mer sammanlänkad värld 
och med tanke på den demografiska 
utvecklingen och migrationsdynamiken är 
det klart att unionens migrationspolitik 
kräver en gemensam strategi som vilar på 
synergier och komplementaritet mellan 
olika finansieringsinstrument. För att 
säkerställa ett sammanhängande, starkt och 
enhetligt stöd för solidaritet och 
ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna 
när det gäller att hantera migrationen bör 
Eruf och Sammanhållningsfonden ge stöd 
till att underlätta en långsiktig integrering 
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integrering av migranter. av migranter.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att stödja medlemsstaternas och 
regionernas ansträngningar att möta nya 
utmaningar och säkerställa en hög 
säkerhetsnivå för sina invånare och 
förebygga radikalisering med avstamp i 
synergier och komplementaritet med andra 
av unionens politikområden, bör 
investeringar inom ramen för Eruf bidra till 
säkerhet i områden där det finns ett behov 
av att säkerställa säkra offentliga platser 
och säker kritisk infrastruktur, såsom 
transport och energi.

(9) För att stödja medlemsstaternas och 
regionernas ansträngningar att möta nya 
utmaningar och säkerställa en hög säkerhet 
och sammanhållning för sina invånare och 
förebygga radikalisering med avstamp i 
synergier och komplementaritet med andra 
av unionens politikområden, bör 
investeringar inom ramen för Eruf bidra till 
säkerhet i områden där det finns ett behov 
av att säkerställa säkra offentliga platser 
och säker kritisk infrastruktur, såsom 
transport och energi.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Dessutom bör investeringar genom 
Eruf bidra till att utveckla en heltäckande 
digital infrastruktur för höghastighetsnät 
och främja ren och hållbar multimodal 
mobilitet i städerna.

(10) Dessutom bör investeringar genom 
Eruf bidra till att utveckla de 
transeuropeiska 
transportinfrastrukturnäten och en 
heltäckande digital infrastruktur för 
höghastighetsnät och främja ren, säker och 
hållbar multimodal mobilitet i städerna.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eruf bör bidra till att avhjälpa de 
viktigaste regionala obalanserna i unionen 

(17) Eruf bör bidra till att avhjälpa de 
viktigaste regionala obalanserna i unionen 
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och till att minska skillnaderna mellan de 
olika regionernas utvecklingsnivåer och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna, inklusive i dem som står inför 
utmaningar till följd av åtagandena om 
minskade koldioxidutsläpp. Erufs stöd 
inom målet Investering för sysselsättning 
och tillväxt bör därför koncentreras till 
unionens viktigaste prioriteringar i linje 
med de politiska mål som fastställts i 
förordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. 
Stöd från Eruf bör därför koncentreras till 
de politiska målen ”Ett smartare Europa 
genom innovativ och smart ekonomisk 
omvandling” och ”Ett grönare och 
koldioxidsnålare Europa genom ren och 
rättvis energiomställning, gröna och blå 
investeringar, den cirkulära ekonomin, 
klimatanpassning, riskförebyggande och 
riskhantering”. Den tematiska 
koncentrationen bör nås på nationell nivå 
och utrymme för flexibilitet ges på de 
enskilda programmens nivå och mellan de 
tre grupperna av medlemsstater som 
bildats utgående från deras respektive 
bruttonationalinkomst. Metoden för att 
klassificera medlemsstaterna bör 
dessutom fastställas i detalj, med 
beaktande av den särskilda situationen i 
de yttersta randområdena.

och till att minska skillnaderna mellan de 
olika regionernas utvecklingsnivåer och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna, inklusive i dem som står inför 
utmaningar till följd av åtagandena om 
minskade koldioxidutsläpp. Erufs stöd 
inom målet Investering för sysselsättning 
och tillväxt bör därför koncentreras till 
unionens viktigaste prioriteringar i linje 
med de politiska mål som fastställts i 
förordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. 
Stöd från Eruf bör därför koncentreras till 
de politiska målen ”Ett smartare Europa”,
”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa”, 
”Ett mer sammanlänkat Europa” och ”Ett 
mer socialt Europa”. Den tematiska 
koncentrationen bör nås på regional nivå 
och utrymme för flexibilitet ges på de 
enskilda programmens nivå.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Denna förordning bör fastställa de 
olika typer av verksamhet som kan få stöd 
för sina kostnader i form av investeringar 
från Eruf och Sammanhållningsfonden 
inom ramen för sina respektive mål i EUF-
fördraget. Sammanhållningsfonden bör 
stödja investeringar i miljö och TEN-T. 
När det gäller Eruf bör förteckningen över 
verksamheter förenklas och det bör vara 
möjligt att stödja investeringar i 

(19) Denna förordning bör fastställa de 
olika typer av verksamhet som kan få stöd 
för sina kostnader i form av investeringar 
från Eruf och Sammanhållningsfonden 
inom ramen för sina respektive mål i EUF-
fördraget. Sammanhållningsfonden och 
Eruf bör stödja investeringar i miljö och 
TEN-T. När det gäller Eruf bör 
förteckningen över verksamheter förenklas 
och det bör vara möjligt att stödja 
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infrastruktur, investeringar i tillgång till 
tjänster, produktiva investeringar i små och 
medelstora företag, utrustning, mjukvara 
och immaterilla tillgångar samt åtgärder 
med avseende på information, 
kommunikation, studier, nätverk, 
samarbete, utbyte av erfarenheter och 
verksamhet som hänför sig till kluster. För 
att stödja genomförandet av ett program 
bör båda fonderna också kunna stödja 
tekniskt stöd. För att stödja fler typer av 
interventioner för Interreg-program bör 
tillämpningsområdet slutligen utvidgas till 
att även omfatta gemensam användning av 
olika slag av anläggningar, personella 
resurser och kostnader som hänger samman 
med åtgärder inom tillämpningsområdet 
för ESF+.

investeringar i infrastruktur, säkerhet i 
befintliga tunnlar och broar, investeringar 
i tillgång till tjänster, produktiva 
investeringar i små och medelstora företag, 
utrustning, mjukvara och immateriella
tillgångar samt åtgärder med avseende på 
information, kommunikation, studier, 
nätverk, samarbete, utbyte av erfarenheter 
och verksamhet som hänför sig till kluster. 
För att stödja genomförandet av ett 
program bör båda fonderna också kunna 
stödja tekniskt stöd. För att stödja fler typer 
av interventioner för Interreg-program bör 
tillämpningsområdet slutligen utvidgas till 
att även omfatta gemensam användning av 
olika slag av anläggningar, personella 
resurser och kostnader som hänger samman 
med åtgärder inom tillämpningsområdet 
för ESF+.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Transeuropeiska transportnät i 
enlighet med förordning (EU) 
nr 1316/2013 ska även i fortsättningen 
finansieras med medel från 
Sammanhållningsfonden genom såväl 
delad som direkt förvaltning inom ramen 
för Fonden för ett sammanlänkat Europa.

(20) Transeuropeiska transportnät i 
enlighet med förordning (EU) 
nr 1316/2013 ska även i fortsättningen 
finansieras med medel från 
Sammanhållningsfonden och från Eruf 
genom såväl delad som direkt förvaltning 
inom ramen för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) I syfte att optimera mervärdet av 
de investeringar som helt eller delvis 
finansieras genom EU:s budget i 
transportsektorn bör man eftersträva 
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synergieffekter mellan Eruf och de 
instrument som omfattas av direkt 
förvaltning, t.ex. Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och de 
finansieringsinstrument som ingår i det 
framtida programmet ”InvestEU”.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) De yttersta randområdena bör ägnas 
särskild uppmärksamhet genom att 
åtgärder antas enligt artikel 349 i EUF-
fördraget och genom att de tilldelas extra 
anslag för att kompensera för extra 
kostnader i dessa områden som är en följd 
av en eller flera av de permanenta 
nackdelar som avses i artikel 349 i EUF-
fördraget, dvs. avlägsen belägenhet, 
ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng-
och klimatförhållanden samt ekonomiskt 
beroende av ett fåtal produkter, vilka 
faktorer på grund av sin bestående natur 
och sammanlagda verkan allvarligt 
hämmar områdenas utveckling. Dessa 
anslag kan täcka investeringar, 
driftskostnader och allmännyttiga 
skyldigheter som syftar till att kompensera 
för extra kostnader som förorsakas av 
sådana nackdelar. Driftsstöd får täcka 
utgifter för godstransporter och startstöd 
för transporttjänster samt utgifter för 
insatser rörande begränsade 
lagringsmöjligheter, en överdimensionerad 
produktionsapparat och underhåll av denna 
samt arbetskraftsbrist på den lokala 
marknaden. För att skydda den inre 
marknadens integritet, och såsom är fallet 
med alla insatser som medfinansieras av 
Eruf och Sammanhållningsfonden bör allt 
stöd från Eruf för att finansiera drifts- och 
investeringsstöd i de yttersta randområdena 
uppfylla bestämmelserna om statligt stöd i 

(27) De yttersta randområdena bör ägnas 
särskild uppmärksamhet genom att 
åtgärder antas enligt artikel 349 i EUF-
fördraget och genom att de tilldelas extra 
anslag för att kompensera för extra 
kostnader i dessa områden som är en följd 
av en eller flera av de permanenta 
nackdelar som avses i artikel 349 i EUF-
fördraget, dvs. avlägsen belägenhet, 
ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng-
och klimatförhållanden samt ekonomiskt 
beroende av ett fåtal produkter, vilka 
faktorer på grund av sin bestående natur 
och sammanlagda verkan allvarligt 
hämmar områdenas utveckling. Dessa 
anslag kan täcka investeringar, 
driftskostnader och allmännyttiga 
skyldigheter som syftar till att kompensera 
för extra kostnader som förorsakas av 
sådana nackdelar. Driftsstöd får täcka 
utgifter för godstransporter, grön logistik, 
transportstyrning, startstöd för 
transporttjänster samt utgifter för insatser 
rörande begränsade lagringsmöjligheter, en 
överdimensionerad produktionsapparat och 
underhåll av denna samt arbetskraftsbrist 
på den lokala marknaden. För att skydda 
den inre marknadens integritet, och såsom 
är fallet med alla insatser som 
medfinansieras av Eruf och 
Sammanhållningsfonden bör allt stöd från 
Eruf för att finansiera drifts- och 
investeringsstöd i de yttersta randområdena 
uppfylla bestämmelserna om statligt stöd i 
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artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget. artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) förbättra forsknings- och 
innovationskapaciteten och användningen 
av avancerad teknik,

i) främja forsknings- och 
innovationskapaciteten och användningen 
av avancerad teknik,

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) säkra nyttan av digitaliseringen för 
invånare, företag och myndigheter,

ii) säkra nyttan av digitaliseringen för 
invånare, företag och myndigheter och öka 
den digitala konnektiviteten,

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) förbättra de små och medelstora 
företagens tillväxt och konkurrenskraft,

iii) förbättra de små och medelstora 
företagens tillväxt, konkurrenskraft och
bärkraftighet,

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) utveckla smarta, säkra och 
driftskompatibla transportsätt,
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

va) främja utsläppssnål multimodal 
mobilitet i städerna,

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b – led via (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

via) stödja strukturomvandlingen mot 
en koldioxidsnål energiproduktion,

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) förbättra digital konnektivitet, i) förbättra digital konnektivitet och 
gränsöverskridande förbindelser,

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) utveckla ett hållbart, klimattåligt, 
intelligent, säkert och intermodalt TEN-T,

ii) utveckla ett hållbart, klimattåligt, 
intelligent, tryggt och säkert samt
intermodalt TEN-T,
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) utveckla hållbar, klimattålig, 
intelligent och intermodal nationell, 
regional och lokal mobilitet, inklusive 
förbättrad tillgång till TEN-T samt
gränsöverskridande mobilitet,

iii) utveckla hållbar, klimattålig, 
intelligent, trygg och säker intermodal 
nationell, regional och lokal mobilitet, 
inklusive förbättrad tillgång till TEN-T, 
förbättrad gränsöverskridande mobilitet
och förbättrade förbindelser med de 
yttersta randområdena,

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) främja hållbar multimodal mobilitet 
i städerna.

iv) främja hållbar multimodal och 
tillgänglig mobilitet i städerna, däribland 
förflyttning till fots, på cykel, med 
kollektivtrafik och genom delad mobilitet.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) förbättra tillgången till 
inkluderande transporttjänster av hög 
kvalitet,

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) säkerställa lika tillgång till hälso- iv) säkerställa lika tillgång till hälso-



AD\1171145SV.docx 13/29 PE626.999v04-00

SV

och sjukvård genom att utveckla 
infrastruktur.

och sjukvård genom att utveckla 
infrastruktur, även på landsbygden.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) främja en integrerad social, 
ekonomisk och miljömässig utveckling, 
kulturarvet och säkerhet i stadsområden,

i) främja en integrerad social, 
ekonomisk och miljömässig utveckling, 
kulturarvet, turistnäringen och säkerheten
i stadsområden,

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) främja en integrerad, social, 
ekonomisk och miljömässig lokal 
utveckling, kulturarvet och säkerhet, 
inklusive på landsbygden och i 
kustområden, även genom lokalt ledd 
utveckling.

ii) främja en integrerad, social, 
ekonomisk och miljömässig lokal 
utveckling, kulturarvet, turistnäringen och 
säkerheten, inklusive på landsbygden, i 
kustområden och i de yttersta 
randområdena, även genom lokalt ledd 
utveckling.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) vidta åtgärder för att göra regioner 
och territorier som främjar hållbar turism 
mer attraktiva.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller program som 
genomförs inom ramen för målet 
Investering för sysselsättning och tillväxt 
ska de totala Eruf-medlen i varje 
medlemsstat koncentreras på nationell nivå 
i enlighet med punkterna 3 och 4.

1. När det gäller program som 
genomförs inom ramen för målet 
Investering för sysselsättning och tillväxt 
ska de totala Eruf-medlen i varje 
medlemsstat koncentreras på regional nivå 
i enlighet med punkterna 3 och 4.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller den tematiska 
koncentrationen av stöd till medlemsstater 
med yttersta randområden ska Eruf-medel 
som uttryckligen tilldelats program för de 
yttersta randområdena och Eruf-medel som 
tilldelats alla andra regioner behandlas 
separat.

2. När det gäller den tematiska 
koncentrationen av stöd till 
medlemsstaternas yttersta randområden 
ska Eruf-medel som uttryckligen tilldelats 
program för de yttersta randområdena och 
Eruf-medel som tilldelats alla andra 
regioner behandlas separat.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, på basis av sin 
bruttonationalinkomst (BNI), indelas på 
följande sätt:

Regionerna ska indelas i enlighet med 
artikel 102.2 i förordning (EU) 2018/xxx 
(nya förordningen om gemensamma 
bestämmelser):

(a) De vars BNI-kvot är minst 100 % 
av EU-genomsnittet (grupp 1).

(a) Mindre utvecklade regioner, vars 
BNP per capita är mindre än 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 (mindre 
utvecklade regioner).

(b) De vars BNI-kvot är minst 75 % 
och högst 100 % av EU-genomsnittet 
(grupp 2).

(b) Övergångsregioner, vars BNP per 
capita är mellan 75 % och 100 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 
(övergångsregioner).

(c) De vars BNI-kvot är högst 75 % av (c) Mer utvecklade regioner, vars 
BNP per capita är mer än 100 % av 
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EU-genomsnittet (grupp 3). genomsnittlig BNP i EU-27 (mer 
utvecklade regioner).

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna artikel avses 
med BNI-kvot kvoten mellan en 
medlemsstats BNI per capita, mätt i 
köpkraftsstandard och beräknad på basis 
av unionssiffror under perioden 2014–
2016, och de 27 medlemsstaternas 
genomsnittliga BNI per capita mätt i 
köpkraftsstandard för samma 
referensperiod.

utgår

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller program för de yttersta 
randområdena inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt ska de anses 
ingå i grupp 3.

När det gäller program för de yttersta 
randområdena inom målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt ska de anses 
ingå i gruppen mindre utvecklade 
regioner.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Medlemsstater i grupp 1 ska tilldela 
de politiska målen PO 1 och PO 2 minst 
85 % av sina totala Eruf-medel som har 
öronmärkts för andra prioriteringar än 
tekniskt stöd och det politiska målet PO 1 

(a) Medlemsstater i grupp 1 ska tilldela 
de politiska målen PO 1 och PO 2 minst 
60 % av sina totala Eruf-medel som har 
öronmärkts för andra prioriteringar än 
tekniskt stöd.
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minst 60 %.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Medlemsstater i grupp 2 ska tilldela 
det politiska målet PO 1 minst 45 % av 
sina totala Eruf-medel som har öronmärkts 
för andra prioriteringar än tekniskt stöd och 
det politiska målet PO 2 minst 30 %. 

(b) Medlemsstater i grupp 2 ska tilldela 
det politiska målet PO 1 minst 20 % av 
sina totala Eruf-medel som har öronmärkts 
för andra prioriteringar än tekniskt stöd,
och det politiska målet PO 2 minst 30 %. 

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Medlemsstater i grupp 3 ska tilldela 
det politiska målet PO 1 minst 35 % av 
sina totala Eruf-medel som har öronmärkts 
för andra prioriteringar än tekniskt stöd och 
det politiska målet PO 2 minst 30 %.

(c) Medlemsstater i grupp 3 ska tilldela 
det politiska målet PO 1 minst 15 % av 
sina totala Eruf-medel som har öronmärkts 
för andra prioriteringar än tekniskt stöd,
och det politiska målet PO 2 minst 30 %.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Investeringar i infrastruktur. (a) Investeringar i infrastruktur, 
särskilt med europeiskt mervärde, i de 
transeuropeiska transport- och 
energinäten samt digitala näten och 
förbättring av säkerheten i befintlig 
transportinfrastruktur såsom broar och 
tunnlar.
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Investeringar i hållbar mobilitet i 
städerna liksom i kollektivtrafik och 
cykelbanor.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Finansiering av inköp av rullande 
materiel för användning inom 
järnvägstransporter.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att bidra till det särskilda mål som 
sorterar under det politiska målet PO 1 i 
artikel 2.1 a iv ska Eruf också stödja 
utbildning och livslångt lärande.

För att bidra till det särskilda mål som 
sorterar under det politiska målet PO 1 i 
artikel 2.1 a iv samt det särskilda mål som 
sorterar under PO 4 i artikel 2.2 d ska 
Eruf också stödja utbildning och livslångt 
lärande.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det belopp som överförs från Eruf 
till Fonden för ett sammanlänkat Europa 
ska användas i enlighet med 
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bestämmelserna i förordning (EU) [nya 
FSE-förordningen].

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Investeringar i TEN-T. (b) Investeringar i TEN-T och hållbar 
mobilitet.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Investeringar i flygplatsinfrastruktur, 
utom i de yttersta randområdena.

utgår

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringar i anläggningar för 
hantering av restavfall.

(g) Investeringar i anläggningar för 
hantering av restavfall, med undantag för i 
de yttersta randområdena.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Finansiering av inköp av rullande 
materiel för användning vid 
järnvägstransport, utom om det hänger 

utgår
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samman med

i) fullgörande av allmän trafikplikt 
som upphandlats offentligt i enlighet med 
förordning (EG) nr 1370/2007 i dess 
ändrade lydelse,

ii) tillhandahållande av 
järnvägstransporttjänster som är helt 
konkurrensutsatta och stödmottagaren är 
en ny deltagare som kan få stöd i enlighet 
med förordning (EU) 2018/xxxx [Invest 
EU regulation].

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I enlighet med rapporteringskravet i 
artikel [38.3 e i] i budgetförordningen ska 
kommissionen informera 
Europaparlamentet och rådet om 
prestationerna i enlighet med bilaga II.

3. I enlighet med rapporteringskravet i 
artikel [38.3 e i] i budgetförordningen ska 
kommissionen informera 
Europaparlamentet och rådet om 
prestationerna i enlighet med bilaga II. 
Denna information ska även ge underlag 
för en kvantitativ bedömning av 
framstegen i riktning mot uppnåendet av 
de särskilda målen i artikel 2.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Eruf ska stödja integrerad 
territoriell utveckling som grundar sig på 
de territoriella strategierna i artikel [23] i 
förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] och 
som är inriktade på stadsområden (nedan 
kallad hållbar stadsutveckling) som ingår i 
program inom de båda mål som avses i 
artikel 4.2 i den förordningen.

1. Eruf ska stödja integrerad 
territoriell utveckling som grundar sig på 
de territoriella strategierna i artikel [23] i 
förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] och 
som är inriktade på stadsområden (nedan 
kallade hållbar stadsutveckling och 
hållbara planer för rörlighet i städer) som 
ingår i program inom de båda mål som 
avses i artikel 4.2 i den förordningen.
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De särskilda tilläggsanslagen för de 
yttersta randområdena ska användas för att 
kompensera för extra kostnader i dessa 
områden som är en följd av en eller flera av 
de permanenta nackdelar för deras 
utveckling som förtecknas i artikel 349 i 
EUF-fördraget.

1. Artikel 3 ska inte tillämpas på de 
särskilda tilläggsanslagen för de yttersta 
randområdena. De särskilda 
tilläggsanslagen för de yttersta 
randområdena ska användas för att 
kompensera för extra kostnader i dessa 
områden som är en följd av en eller flera av 
de permanenta nackdelar för deras 
utveckling som förtecknas i artikel 349 i 
EUF-fördraget.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Genom undantag från artikel 4.1 
får Eruf stödja produktiva investeringar i 
företag i de yttersta randområdena, 
oavsett företagens storlek.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – led 1 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett smartare Europa genom 
innovativ och smart ekonomisk 
omvandling

1. Ett konkurrenskraftigt och 
smartare Europa genom ökad ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning 
och genom främjande av innovativ och 
smart ekonomisk omvandling
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – led 3

Kommissionens förslag

Politiskt mål Output Resultat

(1) (2) (3)

3. Ett mer sammanlänkat 
Europa genom förbättrad 
mobilitet och regional 
IKT-konnektivitet

RCO 43 – Längd på nya 
vägar som får stöd – TEN-
T

RCR 55 – Användare av 
nyligen byggda, 
ombyggda eller 
uppgraderade vägar

RCO 44 – Längd på nya 
vägar som får stöd –
övrigt

RCR 56 –
Tidsinbesparingar till 
följd av förbättrad 
väginfrastruktur

RCO 45 – Längd på 
ombyggda eller 
uppgraderade vägar –
TEN-T

RCR 101 –
Tidsinbesparingar till 
följd av förbättrad 
järnvägsinfrastruktur

RCO 46 – Längd på 
ombyggda eller 
uppgraderade vägar –
övrigt

RCR 57 – Längd på 
järnväg i drift som styrs 
av det europeiska 
trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS)

RCO 47 – Längd på nya 
järnvägar som får stöd –
TEN-T

RCR 58 – Antal 
passagerare per år på 
järnvägar som får stöd 

RCO 48 – Längd på nya 
järnvägar som får stöd –
övrigt

RCR 59 – Godstransport 
på järnväg

RCO 49 – Längd på 
ombyggda eller 
uppgraderade järnvägar –
TEN-T

RCR 60 – Godstransport 
på inre vattenvägar

RCO 50 – Längd på 
ombyggda eller 
uppgraderade vägar –
övrigt

RCO 51 – Längd på nya 
eller uppgraderade inre 
vattenvägar – TEN-T
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RCO 52 – Längd på nya 
eller uppgraderade inre 
vattenvägar – övrigt

RCO 53 –
Järnvägsstationer och 
järnvägsanläggningar –
nya eller uppgraderade

RCO 54 – Intermodala 
förbindelser – nya eller 
uppgraderade

RCO 100 – Antal hamnar 
som får stöd

RCO 55 – Längd på 
spårvagns- och 
tunnelbanelinjer – nya

RCR 62 – Passagerare i 
kollektivtrafik per år

RCO 56 – Längd på 
spårvagns- och 
tunnelbanelinjer –
ombyggda/uppgraderade

RCR 63 – Användare av 
nya/uppgraderade 
spårvagns- och 
tunnelbanelinjer per år

RCO 57 – Miljövänlig 
rullande materiel för 
kollektivtrafik

RCR 64 – Användare av 
särskild cykelinfrastruktur 
per år

RCO 58 – Särskild 
cykelinfrastruktur som får 
stöd

RCO 59 – Alternativ 
bränsleinfrastruktur (tank-
och laddningsstationer) 
som får stöd

Ändringsförslag

Politiskt mål Output Resultat

(1) (2) (3)

3. Ett mer sammanlänkat 
Europa genom förbättrad 
mobilitet och regional 
IKT-konnektivitet

RCO 43 – Längd på nya 
vägar som får stöd – TEN-
T

RCR 55 – Användare av 
nyligen byggda, 
ombyggda eller 
uppgraderade vägar

RCO 44 – Längd på nya 
vägar som får stöd –
övrigt

RCR 56 –
Tidsinbesparingar till 
följd av förbättrad 
väginfrastruktur

RCO 45 – Längd på 
ombyggda eller 

RCR 101 –
Tidsinbesparingar till 
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uppgraderade vägar –
TEN-T

följd av förbättrad 
järnvägsinfrastruktur 

RCO 46 – Längd på 
ombyggda eller 
uppgraderade vägar –
övrigt

– antalet broar och 
tunnlar på vägar och 
järnvägar som 
kontrolleras vart tredje år 
och underhålls för att 
upprätthålla säkerheten

RCO 47 – Längd på nya 
järnvägar som får stöd –
TEN-T

RCO 48 – Längd på nya 
järnvägar som får stöd –
övrigt 

RCO 49 – Längd på 
ombyggda eller 
uppgraderade järnvägar –
TEN-T 

RCR 57 – Längd på 
järnväg i drift som styrs 
av det europeiska 
trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS), 
inklusive 
gränsöverskridande 
järnvägssystem som är 
utrustande med ERTMS

RCO 50 – Längd på 
ombyggda eller 
uppgraderade vägar –
övrigt 

RCO 51 – Längd på nya 
eller uppgraderade inre 
vattenvägar – TEN-T

RCR 58 – Antal 
passagerare per år på 
järnvägar som får stöd för 
avstånd under 50 km, 
mellan 50 och 300 km 
och över 300 km

RCO 52 – Längd på nya 
eller uppgraderade inre 
vattenvägar – övrigt

RCO 53 –
Järnvägsstationer och 
järnvägsanläggningar –
nya eller uppgraderade 

RCR 59 – Godstransport 
på järnväg
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– Inklusive antalet 
järnvägsstationer som 
motsvarar 
kommissionens TSI-
PRM-förordning

– Antal godsvagnar som 
efterutrustats med LL-
bromsklossar för att 
minska bullret

RCO 54 – Intermodala 
förbindelser – nya eller 
uppgraderade

RCR 60 – Godstransport 
på inre vattenvägar

RCO 100 – Antal hamnar 
som får stöd

RCO 55 – Längd på 
spårvagns- och 
tunnelbanelinjer – nya

RCO 56 – Längd på 
spårvagns- och 
tunnelbanelinjer –
ombyggda/uppgraderade

RCR 62 – Passagerare i 
kollektivtrafik per år

RCO 57 – Miljövänlig 
rullande materiel för 
kollektivtrafik

RCR 63 – Användare av 
nya/uppgraderade 
spårvagns- och 
tunnelbanelinjer per år

RCO 58 – Särskild gång-
och cykelinfrastruktur 
som får stöd

– Antal cyklister per år

RCO 59 – Alternativ 
bränsleinfrastruktur (tank-
och laddningsstationer) 
som får stöd

– Intermodal 
marknadsandel 
(trafikmedelsfördelnings
modell) för nyttjare av 
personbilar, 
kollektivtrafiken 
(tunnelbana, spårvagn, 
buss), samåkning och 
bilpooler, cyklister och 
fotgängare

RCO 60 – Städer med nya 
eller uppgraderade 
digitaliserade urbana 
transportsystem

RCR 64 – Användare av 
särskild gång- och
cykelinfrastruktur per år

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – led 5
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Kommissionens förslag

Politiskt mål Output Resultat

(1) (2) (3)

5. Ett Europa närmare 
medborgarna genom 
hållbar och integrerad 
utveckling av stads-, 
landsbygds- och 
kustområden och lokala 
initiativ

RCO 74 – Antal 
människor som omfattas 
av strategier för integrerad 
stadsutveckling

RCR 76 – Intressenter 
som deltar i 
förberedelserna och 
genomförandet av 
strategier för 
stadsutveckling

RCO 75 – Integrerade 
strategier för 
stadsutveckling

RCR 77 – Antalet 
turister/besök till platser 
som får stöd* 

RCO 76 –
Samarbetsprojekt

RCR 78 – Användare som 
har nytta av 
kulturinfrastruktur som 
får stöd

RCO 77 – Kapacitet hos 
kultur- och 
turistinfrastruktur som 
får stöd

Ändringsförslag

Politiskt mål Output Resultat

(1) (2) (3)

5. Ett Europa närmare 
medborgarna genom 
hållbar och integrerad 
utveckling av stads-, 
landsbygds- och 
kustområden och lokala 
initiativ

RCO 74 – Antal 
människor som omfattas 
av strategier för integrerad 
stadsutveckling

RCR 76 – Intressenter 
som deltar i 
förberedelserna och 
genomförandet av 
strategier för 
stadsutveckling

– Antal befintliga planer 
för hållbar rörlighet i 
städer

RCR 77 – Antalet 
turister/besök till platser 
som får stöd* 

RCO 75 – Integrerade 
strategier för 
stadsutveckling

RCO 76 –
Samarbetsprojekt

– Hållbara turistprojekt
som gynnar både turister 
och invånare
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RCO 77 – Kapacitet i den 
infrastruktur för kultur-, 
natur-, historie- och 
industriturism som får 
stöd

RCR 78 – Användare som 
har nytta av kultur- och 
ekosysteminfrastruktur
som får stöd

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – led 1 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett smartare Europa genom 
innovativ och smart ekonomisk 
omvandling

1. Ett konkurrenskraftigt och 
smartare Europa genom ökad ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning 
och genom främjande av innovativ och 
smart ekonomisk omvandling

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Bilaga II – tabell 1 – led 3

Kommissionens förslag

Politiskt mål Output Resultat

(1) (3) (4)

3. Ett mer sammanlänkat 
Europa genom förbättrad 
mobilitet och regional 
IKT-konnektivitet

CCO 14 – Väg TEN-T: 
nya och uppgraderade 
vägar

CCR 13 –
Tidsinbesparingar till 
följd av förbättrad 
väginfrastruktur

CCO 15 – Järnväg TEN-
T: nya och uppgraderade 
järnvägar

CCR 14 – Antal 
passagerare per år som 
betjänas av förbättrad 
järnvägstransport

CCO 16 – Utökning och 
modernisering av 
spårvagns- och 
tunnelbanelinjer

CCR 15 – Användare per 
år som betjänas av nya 
och moderniserade 
spårvagns- och 
tunnelbanelinjer

Ändringsförslag

Politiskt mål Output Resultat
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(1) (3) (4)

3. Ett mer sammanlänkat 
Europa genom förbättrad 
mobilitet och regional 
IKT-konnektivitet

CCO 14 – Väg TEN-T: 
nya och uppgraderade 
vägar

CCR 13 –
Tidsinbesparingar till 
följd av förbättrad 
väginfrastruktur

– ökade köer på grund av 
utbyggd väginfrastruktur

CCO 15 – Järnväg TEN-
T: nya och uppgraderade
järnvägar

– antal 
gränsöverskridande 
järnvägsförbindelser som 
har övergetts eller 
avvecklats (anslutningar 
som saknas)

CCR 14 – Antal 
passagerare per år som 
betjänas av förbättrad 
järnvägstransport

– antal 
gränsöverskridande 
järnvägsförbindelser som 
utgjorde anslutningar 
som saknades, men som 
har öppnats upp på nytt

CCO 16 – Utökning och 
modernisering av 
spårvagns- och 
tunnelbanelinjer samt 
infrastruktur för gång-
och cykeltrafik

CCR 15 – Användare per 
år som betjänas av nya 
och moderniserade 
spårvagns- och 
tunnelbanelinjer samt 
fotgängare och cyklister
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