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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 6

(6) På baggrund af erfaringer og resultater 
fra Urban-initiativet, jf. artikel 20, stk. 1, 
litra b), i Rådets forordning (EF) nr.
1260/1999 af 21. juni 1999 om generelle 
bestemmelser om strukturfondene, bør 
bymæssige anliggender opprioriteres ved 
fuldt ud at integrere dem i de operationelle 
programmer, der modtager støtte fra EFRU.

(6) På baggrund af erfaringer og resultater 
fra Urban-initiativet, jf. artikel 20, stk. 1, 
litra b), i Rådets forordning (EF) nr.
1260/1999 af 21. juni 1999 om generelle 
bestemmelser om strukturfondene, bør 
bymæssige anliggender opprioriteres ved 
fuldt ud at integrere dem i de operationelle 
programmer, der modtager støtte fra EFRU, 
idet såvel økonomiske som 
beskæftigelsespolitiske foranstaltninger, 
der suppleres af foranstaltninger til 
bekæmpelse af social udstødelse og 
forbedring af miljøet, knyttes sammen.

Ændringsforslag 2
Betragtning 10

(10) EFRU skal kunne tage højde for 
problemet med, at områder med ekstrem lav 
befolkningstæthed ligger afsides og har
dårlige forbindelser til store markeder, jf. 
protokol nr. 6 til akten vedrørende Østrigs, 
Finlands og Sveriges tiltrædelse. EFRU skal 
ligeledes kunne tage højde for de særlige 
problemer, som visse øer, bjergområder og 
tyndt befolkede områder har, fordi deres 
geografiske placering bremser udviklingen.

(10) EFRU skal kunne tage højde for 
problemet med, at områder med ekstrem lav 
befolkningstæthed ligger afsides og har 
dårlige forbindelser til store markeder, jf. 
protokol nr. 6 til akten vedrørende Østrigs, 
Finlands og Sveriges tiltrædelse. EFRU skal 
ligeledes kunne tage højde for de særlige 
problemer, som visse øer, de selvstyrende 
byer Ceuta og Melilla med stor 
befokningstæthed og høj arbejdsløshed, 
bjergområder og tyndt befolkede områder 
har, fordi deres geografiske placering 
bremser udviklingen.
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Ændringsforslag 3
Artikel 1, stk. 2

Den fastsætter særlige bestemmelser for 
byer og landdistrikter, fiskeriafhængige 
områder, fjernområderne og områder med 
naturbetingede handicap.

Den fastsætter særlige bestemmelser for 
byer og landdistrikter, fiskeriafhængige 
områder, fjernområderne, områder med 
naturbetingede handicap og isolerede 
områder med stor befolkningstæthed og høj 
arbejdsløshed.

Ændringsforslag 4
Artikel 2, stk. 1

EFRU skal bidrage til finansieringen af 
støtte til fordel for den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed ved at mindske 
regionale forskelle og understøtte regionale 
økonomiers strukturelle udvikling og 
tilpasning, herunder omlægning af 
industriområder i nedgang.

EFRU skal bidrage til finansieringen af 
støtte til fordel for den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed ved at mindske 
regionale forskelle og understøtte regionale 
økonomiers strukturelle udvikling og 
tilpasning, herunder såvel omlægning af 
industriområder i nedgang som bekæmpelse 
af arbejdsløshed og fattigdom.

Begrundelse

Udvikling af industriområder i nedgang bør være et vigtigt indsatsområde i bestræbelserne 
på at nå målet, eftersom der i disse områder allerede er opstået en situation, der kræver 
forbedring. Det vil derudover være hensigtsmæssigt at koncentrere sig om det spørgsmål, der 
spiller den væsentligste rolle i udviklingen af områder og menneskelige ressourcer, nemlig 
fattigdomsbekæmpelse, hvilket kun vil kunne lykkes under forhold med fuld og sund 
beskæftigelse.

Ændringsforslag 5
Artikel 2, stk. 2

EFRU skal herved gennemføre 
Fællesskabets prioriterede opgaver og især 
tilgodese behovet for at øge 
konkurrenceevnen og innovationen, skabe 
langsigtede beskæftigelsesmuligheder og
fremme en miljømæssig bæredygtig vækst.

EFRU skal herved gennemføre 
Fællesskabets prioriterede opgaver og især 
tilgodese behovet for at øge den økonomiske 
vækst, konkurrenceevnen og innovationen, 
skabe langsigtede beskæftigelsesmuligheder,
fremme en miljømæssig bæredygtig vækst 
og en bæredygtig udvikling, sikre 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
ikke-forskelsbehandling på grundlag af 
køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
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orientering og fremme social integrering, 
idet det sikres, at tilgængeligheden for 
handicappede er en forudsætning for alle 
projekter, der modtager støtte fra fondene.

Begrundelse

EFRU er et væsentligt instrument til at begrænse og afhjælpe social udstødelse af 
handicappede på alle områder af livet, især gennem fremme og skabelse af et fysisk miljø, der 
er tilgængeligt for handicappede i forbindelse med turisme, transport og de bygningsmæssige 
omgivelser.

Det er yderst vigtigt, at strukturfondene ikke er skyld i, at der opstår yderligere 
adgangsbarrierer for handicappede; det er derfor nødvendigt med en udtrykkelig henvisning 
for at gøre kravene om tilgængelighed for handicappede til en forudsætning for tildeling af 
midler.

Ændringsforslag 6
Artikel 3, stk. 2, litra c

c) andre udviklingsinitiativer, herunder 
tjenesteydelser til virksomheder, udvikling 
og forbedring af finansieringsinstrumenter, 
såsom risikovillig kapital, lån og 
garantifonde og lokale udviklingsfonde, 
rentegodtgørelse, lokale tjenesteydelser og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

c) andre udviklings- og 
beskæftigelsesinitiativer, herunder 
tjenesteydelser til virksomheder, udvikling 
og forbedring af finansieringsinstrumenter, 
såsom risikovillig kapital, lån og 
garantifonde og lokale udviklingsfonde, 
rentegodtgørelse, lokale tjenesteydelser og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

Ændringsforslag 7
Artikel 3, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) løbende videreuddannelse af 
arbejdstagerne, hovedsagelig på områder 
for teknologisk innovation

Begrundelse

Løbende videreuddannelse af arbejdstagerne, især de ældre, vil i princippet sikre, at 
kvaliteten af arbejdsindsatsen øges, og at arbejdstagerne gøres fortrolige med de nye 
teknologier, og vil dermed hjælpe med til at afværge fænomenet med gradvis erstatning af det 
"aldrende" personale med yngre mennesker, der er tættere på at opfylde de moderne 
professionelle behov. Livslang læring bør være en grundlæggende faktor til bevarelse af 
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arbejdspladser og sikring lige muligheder.

Ændringsforslag 8
Artikel 4, indledning

I forbindelse med målet "konvergens" skal 
støtten fra EFRU koncentreres om at fremme 
en bæredygtig integreret økonomisk 
udvikling regionalt og lokalt ved at 
mobilisere og styrke den eksisterende 
kapacitet ved hjælp af programmer, der har 
til formål at modernisere og diversificere de 
regionale økonomiske strukturer, navnlig 
inden for følgende områder:

I forbindelse med målet "konvergens" skal 
støtten fra EFRU koncentreres om at fremme 
en bæredygtig integreret økonomisk 
udvikling regionalt og lokalt ved at 
mobilisere og styrke den eksisterende 
kapacitet ved hjælp af programmer, der har 
til formål at modernisere og diversificere de 
regionale og lokale økonomiske strukturer, 
navnlig inden for følgende områder:

Ændringsforslag 9
Artikel 4, nr. 1

1) Forskning og teknologisk udvikling 
(FTU), innovation og iværksætterlyst, 
herunder større regional forsknings- og 
udviklingskapacitet, støtte til forskning og 
udvikling i små og mellemstore 
virksomheder og til teknologioverførsel, 
øget kontakt mellem små og mellemstore 
virksomheder, universiteter og forsknings-
og teknologicentre, etablering af 
virksomhedsnetværk og -klynger, støtte til 
forretnings- og teknologiydelser til grupper 
af små og mellemstore virksomheder, øget 
iværksætterlyst og innovationsstøtte til små 
og mellemstore virksomheder ved hjælp af 
nye finansieringsinstrumenter

1) Forskning og teknologisk udvikling 
(FTU), innovation og iværksætterlyst, 
herunder større regional forsknings- og 
udviklingskapacitet, støtte til forskning og 
udvikling i små og mellemstore 
virksomheder og til teknologioverførsel, 
øget kontakt mellem små og mellemstore 
virksomheder, universiteter og forsknings-
og teknologicentre, etablering af 
virksomhedsnetværk og -klynger, støtte til 
forretnings- og teknologiydelser til grupper 
af små og mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder, øget iværksætterlyst og 
innovationsstøtte til små og mellemstore 
virksomheder og mikrovirksomheder ved 
hjælp af nye finansieringsinstrumenter

Ændringsforslag 10
Artikel 4, nr. 1 a (nyt)

1a) fremme af lige muligheder for mænd 
og kvinder på arbejdsmarkedet, især ved at 
tilskynde til oprettelse af virksomheder og 
til etablering af infrastrukturer og 
serviceydelser, der gør det lettere at forene 
familieliv med arbejdsliv
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Ændringsforslag 11
Artikel 4, nr. 2

2) Informationssamfundet, herunder 
udarbejdelse af indhold, tjenesteydelser og 
applikationer af relevans for lokalområdet, 
bedre adgang til og udvikling af offentlige 
online-ydelser, bistand og ydelser til små og 
mellemstore virksomheder, således at de kan 
indføre og reelt anvende informations- og 
kommunikationsteknologien optimalt

2) Informationssamfundet, herunder 
udarbejdelse af indhold, tjenesteydelser og 
applikationer af relevans for lokalområdet, 
bedre adgang, især for handicappede og 
andre socialt udstødte grupper, til og 
udvikling af offentlige online-ydelser, 
bistand og ydelser til små og mellemstore 
virksomheder, således at de kan indføre og 
reelt anvende informations- og 
kommunikationsteknologien optimalt

Begrundelse

Artikel 4 i EFRU-forordningen, der kun vedrører mål 1-regioner, lægger med rette vægt på 
informationssamfundets betydning.

Integration er et væsentligt element af Fællesskabets mål med at opnå et informationssamfund 
for alle, f.eks. forbedret adgang til informationssamfundet for sårbare grupper. EFRU skal 
fuldt ud være rettet mod de overordnede mål med e-inklusion og e-adgang og skal derfor 
sikre, at de aktiviteter, der modtager støtte på dette område, tager hensyn til og anerkender 
nødvendigheden af at fremme og sikre tilgængeligheden til informationssamfundet for 
handicappede.

Ændringsforslag 12
Artikel 4, nr. 2 a (nyt)

2a) Lokale udviklings- og 
beskæftigelsesinitiativer: Støtte til 
servicestrukturer i lokalsamfundet med 
henblik på oprettelse af nye arbejdspladser, 
med undtagelse af de foranstaltninger, der 
finansieres af Den Europæiske Socialfond 
(ESF).

Ændringsforslag 13
Artikel 4, nr. 3

3) Miljø, herunder investeringer i 
affaldshåndtering, vandforsyning, rensning 
af byspildevand og luft, integreret 
forureningsforebyggelse og -kontrol, 

3) Miljø, herunder investeringer i 
affaldshåndtering eller -genvinding, 
vandforsyning, rensning af byspildevand og 
luft, integreret forureningsforebyggelse og -
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rensning af forurenede lokaliteter og 
landområder, fremme af biodiversitet og 
naturbeskyttelse, støtte til små og 
mellemstore virksomheder med henblik på 
at fremme bæredygtige produktionsmønstre 
ved indførelse af omkostningseffektive 
miljøforvaltningssystemer og anvendelse af 
forureningsforebyggende teknologier

kontrol, rensning af forurenede lokaliteter og 
landområder, fremme af biodiversitet og 
naturbeskyttelse, støtte til små og 
mellemstore virksomheder med henblik på 
at fremme bæredygtige produktionsmønstre 
ved indførelse af omkostningseffektive 
miljøforvaltningssystemer og anvendelse af 
forureningsforebyggende teknologier

Ændringsforslag 14
Artikel 4, nr. 5

5) Turisme, herunder markedsføring af 
natur- og kulturressourcer som potentiale for 
udvikling af bæredygtig turisme, beskyttelse 
og styrkelse af kulturarven med henblik på 
at fremme den økonomiske udvikling og
støtte til et øget udbud af turistydelser ved 
hjælp af nye og mere eksklusive 
tjenesteydelser

5) Turisme, herunder markedsføring af 
natur- og kulturressourcer som potentiale for 
udvikling af bæredygtig turisme og
beskyttelse og styrkelse af den sociale og 
kulturelle arv med henblik på at fremme den 
økonomiske vækst og 
beskæftigelsesinitiativer. Dette omfatter 
ligeledes støtte til et øget udbud af 
turistydelser ved hjælp af nye og mere 
eksklusive tjenesteydelser, navnlig gennem  
faglig uddannelse inden for turistbranchen.

Ændringsforslag 15
Artikel 4, nr. 6

6) Transportinvesteringer, herunder 
transeuropæiske net og integrerede strategier 
for renere bytrafik, som bidrager til at øge 
muligheden for og kvaliteten af passager- og 
godstransport, opnå en mere ligelig fordeling 
på transportformer, fremme intermodale 
systemer og mindske miljøforureningen

6) Transportinvesteringer, herunder 
transeuropæiske net og integrerede strategier 
for renere bytrafik, som bidrager til at øge 
muligheden for og kvaliteten af passager- og 
godstransport, især lige adgang til transport 
for handicappede, opnå en mere ligelig 
fordeling på transportformer, fremme 
intermodale systemer og mindske 
miljøforureningen

Begrundelse

Artikel 4 i EFRU-forordningen, der kun vedrører mål 1-regioner, lægger med rette vægt på 
informationssamfundets betydning.

EFRU er et væsentligt instrument til at begrænse og afhjælpe social udstødelse af
handicappede på alle områder af livet, især gennem fremme og skabelse af et fysisk miljø, der 
er tilgængeligt for handicappede i forbindelse med turisme, transport og de bygningsmæssige 
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omgivelser.

Det er yderst vigtigt, at strukturfondene ikke er skyld i, at der opstår yderligere 
adgangsbarrierer for handicappede; det er derfor nødvendigt med en udtrykkelig henvisning 
for at gøre kravene om tilgængelighed for handicappede til en forudsætning for tildeling af 
midler.

Det er også vigtigt at sikre, at de sårbare grupper, såsom handicappede, har lige adgang til 
sundhedsforsorg, herunder adgang til sundhedsinformation, der bør stilles til rådighed i 
formater, der er tilgængelige for handicappede.

Ændringsforslag 16
Artikel 4, nr. 7

7) Energi, herunder transeuropæiske net, 
som bidrager til, at forsyningssikkerheden 
øges, at det indre marked fuldføres, at der 
tages miljøhensyn, at energiudnyttelsen 
forbedres, og at der udvikles vedvarende 
energi

7) Energi, herunder transeuropæiske net, 
som bidrager til, at forsyningssikkerheden 
og -kvaliteten øges, at arbejdspladser 
bevares, at det indre marked fuldføres, at der 
tages miljøhensyn, at energiudnyttelsen 
forbedres, og at der udvikles vedvarende 
energi

Ændringsforslag 17
Artikel 4, nr. 8

8) Investering i uddannelse, der bidrager til, 
at regionerne bliver mere eftertragtede, og 
livskvaliteten øges

8) Investering i almen og faglig uddannelse, 
der bidrager til, at regionerne bliver mere 
eftertragtede, og livskvaliteten øges, og i 
løbende videreuddannelse af 
arbejdstagerne i nye teknologier

Begrundelse

Løbende videreuddannelse af arbejdstagerne, især de ældre, vil i princippet sikre, at 
kvaliteten af arbejdsindsatsen øges, og at arbejdstagerne gøres fortrolige med de nye 
teknologier, og vil dermed hjælpe med til at afværge fænomenet med gradvis erstatning af det 
"aldrende" personale med yngre mennesker, der er tættere på at opfylde de moderne 
professionelle behov. Livslang læring bør være en grundlæggende faktor til bevarelse af 
arbejdspladser og sikring lige muligheder.

Ændringsforslag 18
Artikel 4, nr. 9

9) Sundhed, herunder investeringer med 9) Sundhed, herunder investeringer med 
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henblik på at udvikle og forbedre 
sundhedsydelser, der bidrager til regional 
udvikling og øget livskvalitet i regionerne

henblik på at udvikle og forbedre 
sundhedsydelser og lige adgang til 
sundhedsforsorg for sårbare grupper, der 
bidrager til lokal og regional udvikling og 
øget livskvalitet i regionerne

Begrundelse

Artikel 4 i EFRU-forordningen, der kun vedrører mål 1-regioner, lægger med rette vægt på 
informationssamfundets betydning.

EFRU er et væsentligt instrument til at begrænse og afhjælpe social udstødelse af 
handicappede på alle områder af livet, især gennem fremme og skabelse af et fysisk miljø, der 
er tilgængeligt for handicappede i forbindelse med turisme, transport og de bygningsmæssige 
omgivelser.

Det er yderst vigtigt, at strukturfondene ikke er skyld i, at der opstår yderligere 
adgangsbarrierer for handicappede; det er derfor nødvendigt med en udtrykkelig henvisning 
for at gøre kravene om tilgængelighed for handicappede til en forudsætning for tildeling af 
midler.

Det er også vigtigt at sikre, at de sårbare grupper, såsom handicappede, har lige adgang til 
sundhedsforsorg, herunder adgang til sundhedsinformation, der bør stilles til rådighed i 
formater, der er tilgængelige for handicappede.

Ændringsforslag 19
Artikel 4, nr. 10

10) Direkte støtte til investeringer i små og 
mellemstore virksomheder med henblik på 
at skabe og bevare job.

10) Direkte støtte til investeringer i små og 
mellemstore virksomheder med henblik på 
at modernisere deres teknologi samt skabe 
og bevare varig beskæftigelse af høj 
kvalitet.

Begrundelse

Hvorvidt en SMV er rentabel og derfor levedygtig, afhænger i høj grad også af, hvor moderne 
den er, og hvor tilgængelig den er for den interesserede forbruger. En modernisering af de 
små og mellemstore virksomheder vil gøre dem rentable og vil sikre både eksistensen og 
kvaliteten af arbejdspladserne.

Ændringsforslag 20
Artikel 5, nr. 1, indledning

1) Innovation og videnøkonomi gennem 
støtte til udformning og gennemførelse af 
regionale innovationsstrategier, der kan føre 

1) Innovation og videnøkonomi gennem 
støtte til udformning og gennemførelse af 
regionale innovationsstrategier, der kan føre 
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til effektive regionale innovationsordninger, 
navnlig ved at:

til jobskabelse og effektive regionale 
innovationsordninger, som også bør tage 
hensyn til graden af tilgængelighed for 
handicappede, navnlig ved at:

Begrundelse

EFRU er et væsentligt instrument til at begrænse og afhjælpe social udstødelse af 
handicappede på alle områder af livet, især gennem fremme og skabelse af et miljø, der er 
tilgængeligt for handicappede.

Tilgængelighed er en væsentlig og central del af en bæredygtig regionaludviklingsstrategi og 
skal anerkendes som en af prioriteterne.

Hvad angår byudvikling er det især nødvendigt at rette opmærksomheden mod socialt 
udstødte personer. Bymiljøets tilgængelighed for handicappede er væsentlig.

Ændringsforslag 21
Artikel 5, nr. 1, litra a

a) øge den regionale kapacitet til forskning, 
teknologisk udvikling og innovation med 
direkte tilknytning til regionaløkonomiske 
udviklingsmål ved at yde støtte til erhvervs-
eller teknologispecifikke kompetencecentre, 
fremme teknologioverførsel, udarbejde 
teknologiprognoser og foretage 
internationale sammenligninger af 
innovationspolitikker, støtte 
virksomhedssamarbejde og fælles politikker 
for forskning, teknologisk udvikling og 
innovation

a) øge den regionale kapacitet til forskning, 
teknologisk udvikling og innovation med 
direkte tilknytning til regionaløkonomiske 
udviklingsmål og bekæmpe arbejdsløshed 
og fattigdom ved at yde støtte til erhvervs-
eller teknologispecifikke kompetencecentre, 
fremme teknologioverførsel, udarbejde 
teknologiprognoser og foretage 
internationale sammenligninger af 
innovationspolitikker, støtte 
virksomhedssamarbejde og fælles politikker 
for forskning, teknologisk udvikling og 
innovation

Begrundelse

Bekæmpelse af arbejdsløshed og fattigdom bør være et af de primære mål, og det bør anses 
for en selvfølge, at det er uløseligt forbundet med udviklingen og det teknologiske fremskridt.

Ændringsforslag 22
Artikel 5, nr. 1, litra b a (nyt)

ba) etablere infrastrukturer af et omfang, 
der passer til den lokale udvikling og 
udviklingen af beskæftigelsen
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Begrundelse

Ordlyden er taget fra den nuværende forordning, hvor den er brugt i forbindelse med lokale 
beskæftigelsesinitiativer, især i byområder.

Ændringsforslag 23
Artikel 5, nr. 1, litra b b (nyt)

bb) yde støtte til servicestrukturer i 
lokalsamfundet med henblik på oprettelse 
af nye arbejdspladser, med undtagelse af de 
foranstaltninger, der finansieres af Den 
Europæiske Socialfond (ESF)

Ændringsforslag 24
Artikel 5, nr. 1, litra c a (nyt)

ca) fremme lige muligheder for mænd og 
kvinder på arbejdsmarkedet, især ved at 
tilskynde til oprettelse af virksomheder og 
til etablering af infrastrukturer og 
serviceydelser, der gør det lettere at forene 
familieliv med arbejdsliv, samt særlige 
foranstaltninger for kvindelige 
arbejdstagere med henblik på at lette den 
økonomiske udnyttelse af nye ideer og 
foranstaltninger til tilskyndelse til 
oprettelse af nye virksomheder afledt af 
højere læreanstalter og eksisterende 
virksomheder.

Ændringsforslag 25
Artikel 5, nr. 1, litra d a (nyt)

da) øge den aktive inddragelse af de mest 
forfordelte grupper i byområder og 
landdistrikter i udviklingen af deres 
samfund og lokaløkonomien
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Ændringsforslag 26
Artikel 5, nr. 2, litra a

a) fremme investeringer til rensning af 
forurenede lokaliteter og landområder og 
udbygge infrastruktur til beskyttelse af 
biodiversitet og styrkelse af Natura 2000, 
som bidrager til bæredygtig økonomisk 
udvikling og diversificering af landdistrikter

a) fremme investeringer til rensning af 
forurenede lokaliteter og landområder og 
udbygge infrastruktur til beskyttelse af 
biodiversitet og styrkelse af Natura 2000, 
som bidrager til bæredygtig økonomisk 
udvikling, diversificering af produktionen 
og opretholdelse af beskæftigelsen i 
landdistrikter

Ændringsforslag 27
Artikel 5, nr. 2, litra c

c) fremme renere offentlig transport i 
byområder

c) fremme renere offentlig transport i 
byområder, der er tilgængelig for alle, 
herunder handicappede;

Or. en

Begrundelse

EFRU er et væsentligt instrument til at begrænse og afhjælpe social udstødelse af 
handicappede på alle områder af livet, især gennem fremme og skabelse af et miljø, der er 
tilgængeligt for handicappede. Tilgængelighed er en væsentlig og central del af en 
bæredygtig regionaludviklingsstrategi og skal anerkendes som en af prioriteterne. Hvad 
angår byudvikling er det især nødvendigt at rette opmærksomheden mod socialt udstødte 
personer. Bymiljøets tilgængelighed for handicappede er væsentlig.

Ændringsforslag 28
Artikel 5, nr. 3, indledning

3) Adgang for områder uden for større byer 
til transport og telekommunikationsydelser 
af almen økonomisk interesse, navnlig ved 
at:

3) Adgang, især for handicappede og andre 
socialt udstødte personer, for områder uden 
for større byer til transport og 
telekommunikationsydelser af almen 
økonomisk interesse, navnlig ved at:

Begrundelse

EFRU er et væsentligt instrument til at begrænse og afhjælpe social udstødelse af 
handicappede på alle områder af livet, især gennem fremme og skabelse af et miljø, der er 
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tilgængeligt for handicappede. Tilgængelighed er en væsentlig og central del af en 
bæredygtig regionaludviklingsstrategi og skal anerkendes som en af prioriteterne. Hvad 
angår byudvikling er det især nødvendigt at rette opmærksomheden mod socialt udstødte 
personer. Bymiljøets tilgængelighed for handicappede er væsentlig.

Ændringsforslag 29
Artikel 6, nr. 1, indledning

1) udvikling af grænseoverskridende 
økonomiske og sociale aktiviteter gennem 
fælles strategier for bæredygtig territorial 
udvikling, navnlig ved at:

1) udvikling af grænseoverskridende 
økonomiske og sociale aktiviteter gennem 
fælles strategier for bæredygtig territorial 
udvikling og varig beskæftigelse, navnlig 
ved at:

Ændringsforslag 30
Artikel 6, nr. 2, litra d a (nyt)

da) etablering af fælles infrastrukturer til 
permanente grænseoverskridende 
undervisnings- og uddannelsessystemer, 
der især tjener til to- og flersproget 
uddannelse

Ændringsforslag 31
Artikel 8, stk. 1, afsnit 1

1. I tilfælde af foranstaltninger, der omfatter 
byfornyelse, jf. artikel 25, stk. 4, litra a), og 
artikel 36, stk. 4, litra b), i forordning (EF) 
nr. …, yder EFRU støtte til fælles 
udarbejdelse af integrerede strategier for,
hvordan den høje koncentration af 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
problemer i byområder tackles.

1. I tilfælde af foranstaltninger, der omfatter 
byfornyelse, jf. artikel 25, stk. 4, litra a), og 
artikel 36, stk. 4, litra b), i forordning (EF) 
nr. …, yder EFRU støtte til fælles 
udarbejdelse af integrerede strategier for, 
hvordan den høje koncentration af 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
problemer i byområder tackles, og støtte til 
fjernelse af adgangsbarrierer for 
handicappede i bymiljøet med krav om, at 
byudviklingsprojekter finansieret af EFRU 
opfylder tilgængelighedskriterierne.

Begrundelse

Byfornyelse kan ikke lykkes, hvis socialt forfordelte grupper ikke inddrages i byudviklings- og 
byplanlægningspolitikken. Især i forbindelse med udviklingen af byområder bør behovet for at 
fremme et bymiljø, der er tilgængeligt for handicappede, anerkendes.
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Ændringsforslag 32
Artikel 8, stk. 1, afsnit 2

1. Dette kan omfatte istandsættelse af 
fysiske faciliteter, genanvendelse af forladte 
industrigrunde, bevarelse og udvikling af 
den historiske og kulturelle arv kombineret 
med foranstaltninger, der fremmer 
iværksætterlyst, lokal beskæftigelse og 
udvikling af lokalsamfundet samt levering af 
tjenesteydelser til befolkningen, hvor der 
tages højde for ændrede demografiske 
strukturer.

1. Dette kan omfatte istandsættelse af 
fysiske faciliteter, genanvendelse af forladte 
industrigrunde, bevarelse og udvikling af 
den historiske, sociale og kulturelle arv 
kombineret med foranstaltninger, der 
fremmer iværksætterlyst, lokal beskæftigelse 
og udvikling af lokalsamfundet, idet 
opmærksomheden især rettes mod 
livskvaliteten for de personer, der har en 
form for handicap, samt levering af 
tjenesteydelser til befolkningen, hvor der 
tages højde for ændrede demografiske 
strukturer og arbejdsløsheden.

Ændringsforslag 33
Artikel 9, stk. 2, nr. 5 a (nyt)

5a) bekæmpelse af fattigdom og 
arbejdsløshed

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag 4 og 21.

Ændringsforslag 34
Artikel 9, stk. 2, nr. 5 b (nyt)

5b) videreuddannelse af arbejdstagere i 
beskæftigelsesøjemed eller til forbedring af 
deres arbejdsmæssige situation.

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag 7 og 17.

Ændringsforslag 35
Artikel 10, stk. 1

I regionale programmer, der medfinansieres 
af EFRU og dækker områder med 
naturbetingede handicap, som omhandlet i 

I regionale programmer, der medfinansieres 
af EFRU og dækker områder med 
naturbetingede handicap eller alvorlige 
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artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) 
nr. …, skal områdernes specifikke 
problemer have særlig opmærksomhed.

sociale problemer, som omhandlet i artikel 
52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. …, 
skal områdernes specifikke problemer have 
særlig opmærksomhed.

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at der tages hensyn til de særlige forhold, der hersker i visse områder, 
hvor arbejdsløshed og andre geofysiske faktorer forværrer fattigdomsproblemet, eftersom 
forudsætningerne for vækst, beskæftigelse og velstand klart er begrænsede i forhold til de 
udviklede centre.

Ændringsforslag 36
Artikel 10, stk. 2

Med forbehold af artikel 3 og 4 skal EFRU 
især bidrage til finansieringen af 
investeringer, der har til formål at gøre 
områderne mere tilgængelige, fremme og 
udvikle økonomiske aktiviteter med 
tilknytning til kulturarven, fremme en 
bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og 
udvikle turistsektoren.

Med forbehold af artikel 3 og 4 skal EFRU 
især bidrage til finansieringen af 
investeringer, der har til formål at gøre 
områderne mere tilgængelige, fremme og 
udvikle økonomiske og sociale aktiviteter 
med tilknytning til kulturarven, fremme en 
bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og 
udvikle turistsektoren.

Ændringsforslag 37
Artikel 11, overskrift

Fjernområder Fjernområder og de selvstyrende byer Ceuta 
og Melilla

Ændringsforslag 38
Artikel 11, indledning

I overensstemmelse med den yderligere 
tildeling, der er omhandlet i artikel 16, stk.
1, litra d), i forordning (EF) nr. …, og uanset 
artikel 3, stk. 2, i denne forordning, skal 
EFRU bidrage til at finansiere driftsstøtten i 
fjernområderne for at udligne de 
ekstraudgifter, der påløber inden for de 
områder, der er omfattet af artikel 4, og 
derudover på følgende yderligere områder 
med undtagelse af varer henhørende under 

I overensstemmelse med den yderligere 
tildeling, der er omhandlet i artikel 16, stk.
1, litra d), i forordning (EF) nr. …, og uanset 
artikel 3, stk. 2, i denne forordning, skal 
EFRU bidrage til at finansiere driftsstøtten i 
fjernområderne og i de selvstyrende byer 
Ceuta og Melilla med stor 
befolkningstæthed for at udligne de 
ekstraudgifter, der påløber inden for de 
områder, der er omfattet af artikel 4, og 
derudover på følgende yderligere områder 
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bilag I til traktaten: med undtagelse af varer henhørende under 
bilag I til traktaten:

Ændringsforslag 39
Artikel 11, litra b

b) støtte til opbevaringsvanskeligheder, et 
uforholdsmæssigt omfattende 
produktionsudstyr og vedligeholdelse heraf 
samt mangel på menneskelige ressourcer på 
det lokale arbejdsmarked.

b) støtte til opbevaringsvanskeligheder, et 
uforholdsmæssigt omfattende 
produktionsudstyr og vedligeholdelse heraf, 
mangel på menneskelige ressourcer på det 
lokale arbejdsmarked og
erhvervsuddannelsestiltag.

Ændringsforslag 40
Artikel 12, nr. 6, litra b

b) en beskrivelse af overvågnings- og 
evalueringssystemerne og 
overvågningsudvalgets sammensætning

b) en beskrivelse af overvågnings- og 
evalueringssystemerne og 
overvågningsudvalgets sammensætning 
samt dokumentation for partnernes 
holdninger.
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