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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 14
Betragtning 5

(5) Det afgørende for, om foranstaltninger, 
der får støtte fra EFRU, gennemføres 
effektivt, er, at de pågældende territoriale og 
samfundsøkonomiske parter, navnlig de 
regionale og lokale myndigheder, har en 
sund forvaltning og et godt partnerskab.

(5) Det afgørende for, om foranstaltninger, 
der får støtte fra EFRU, gennemføres 
effektivt, er, at de pågældende territoriale og 
samfundsøkonomiske parter samt 
miljøorganisationer, navnlig de regionale 
og lokale myndigheder, har en sund 
forvaltning og et godt partnerskab.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at miljøorganisationerne er repræsenteret på lige fod med de 
samfundsøkonomiske parter.



PE 355.745v01-00 2/11 AM\561625DA.doc

DA

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 15
Betragtning 9

(9) Der skal tages særligt hensyn til 
fjernområderne, blandt andet ved 
undtagelsesvist at udvide EFRU's 
anvendelsesområde til at omfatte 
finansiering af driftsstøtte, der ydes som 
kompensation for ekstraudgifter inden for 
visse sektorer. Sådanne undtagelser 
forudsætter, at artikel 299, stk. 2, i traktaten 
anvendes som retsgrundlag. 

(9) Der skal tages særligt hensyn til 
fjernområderne, blandt andet ved 
undtagelsesvist at udvide EFRU's 
anvendelsesområde til at omfatte 
finansiering af driftsstøtte, der ydes som 
kompensation for ekstraudgifter inden for 
visse sektorer under hensyntagen til EU's 
politik til beskyttelse og forbedring af 
miljøet. Sådanne undtagelser forudsætter, at 
artikel 299, stk. 2, i traktaten anvendes som 
retsgrundlag. 

Or. en

Begrundelse

EFRU skal også bidrage til beskyttelse og forbedring af miljøet.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 16
Betragtning 11

(11) EFRU skal sikre synergi med støtten fra 
Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden. Den skal også sikre, at 
der er komplementaritet og sammenhæng 
med Fællesskabets politik på andre områder.

(11) EFRU skal sikre synergi med støtten fra 
Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden. Den skal også sikre, at 
der er komplementaritet og sammenhæng 
med Fællesskabets politik og lovgivning på 
andre områder.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at alle EFRU's projekter overholder EU's 
miljølovgivning.
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Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 17
Artikel 2, afsnit 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 inden for 
rammerne af EU-strategien for en 
bæredygtig udvikling ved at mindske 
regionale forskelle og understøtte regionale 
økonomiers strukturelle udvikling og 
tilpasning, herunder omlægning af 
industriområder i nedgang.

Or. en

Begrundelse

EFRU skal bidrage til og omsætte EU-strategien for en bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 18
Artikel 2, afsnit 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 
konkurrenceevnen og innovationen, fremme 
en bæredygtig udvikling, skabe langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder og beskytte og 
forbedre det naturlige miljø og bymiljøet.

Or. es

Begrundelse

Ved miljø skal også forstås det naturlige miljø og bymiljøet, som ofte forvaltes af 
kommunerne.

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 19
Artikel 2, afsnit 2
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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 
konkurrenceevnen og innovationen, fremme 
en bæredygtig udvikling, skabe og bevare 
langsigtede beskæftigelsesmuligheder og 
beskytte og forbedre miljøet..

Or. de

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 20
Artikel 3, stk. 2, litra a

a) erhvervsinvesteringer a) erhvervsinvesteringer og forvaltning af 
aktiver

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil muliggøre investeringer, som har indirekte økonomiske fordele, 
såsom en bæredygtig forvaltning af miljøaktiver.

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 21
Artikel 3 a (ny)

Artikel 3a
Afbalanceret og bæredygtig regional 

udvikling
Regional udvikling betyder bevarelse og 
videreudvikling og i givet fald skabelse af 
bæredygtige leve- og arbejdsvilkår i 
regionerne.

Or. de
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Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 22
Artikel 4, nr. 3

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

3) Miljø, herunder investeringer i 
affaldshåndtering, vandforsyning, 
vandkvalitet, beskyttelse og forvaltning af 
flodbækkener, miljørisikominimering 
(herunder beskyttelse mod oversvømmelser 
og forurening af indre vandveje), rensning 
af byspildevand og luft, integreret 
forureningsforebyggelse og -kontrol, 
forebyggelse af støjforurening, rensning af 
forurenede lokaliteter og landområder, 
landskabsudvikling i landdistrikter, fremme 
af biodiversitet og naturbeskyttelse, støtte til 
små og mellemstore virksomheder med 
henblik på at fremme bæredygtige 
produktionsmønstre ved indførelse af 
forenklede, omkostningseffektive 
miljøforvaltningssystemer og anvendelse af 
forureningsforebyggende teknologier,
herunder teknologier til forebyggelse af 
klimaændringer.

Or. de

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 23
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, beskyttelse 
og styrkelse af den fysiske arv og 
kulturarven med henblik på at fremme en 
afbalanceret økonomisk udvikling og støtte 
til et øget udbud af turistydelser ved hjælp af 
nye og mere eksklusive tjenesteydelser

Or. en
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Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 24
Artikel 5, nr. 1, litra b

b) stimulere små og mellemstore 
virksomheders innovation ved at fremme 
samarbejdet mellem universiteter og 
erhvervsliv, støtte virksomhedsnetværk og 
klynger af små og mellemstore 
virksomheder, give små og mellemstore 
virksomheder lettere adgang til avancerede 
forretningsydelser og fremme integrationen 
af renere og ny teknologi i små og 
mellemstore virksomheder

b) stimulere små og mellemstore 
virksomheders innovation ved at fremme 
samarbejdet mellem universiteter og 
erhvervsliv, støtte virksomhedsnetværk og 
klynger af små og mellemstore 
virksomheder, give små og mellemstore 
virksomheder lettere adgang til avancerede 
forretningsydelser og fremme integrationen 
af miljøvenlig og ny teknologi i små og 
mellemstore virksomheder

Or. en

Begrundelse

Renere teknologier behøver ikke at være miljøvenlige. Det bør være klart, at vi tilstræber 
teknologier med en samlet positiv indvirkning på miljøet.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 25
Artikel 5, nr. 2, indledning

2) Miljø og risikominimering, navnlig ved 
at:

2) Forvaltning af miljøaktiver og 
risikominimering, navnlig ved at:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil muliggøre investeringer, som har indirekte økonomiske fordele, 
såsom en bæredygtig forvaltning af miljøaktiver.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 26
Artikel 5, nr. 2, litra a a (nyt)

aa) Fremme af udvikling af infrastrukturer 
for adgangsveje til beskyttede områder for 
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at fremme en bæredygtig turisme og tilføre 
beskyttede områder, som f.eks. Natura 
2000-nettet, en øget værdi;

Or. es

Begrundelse

Adgangsvejene til beskyttede områder skal ligeledes fremmes og vedligeholdes med henblik 
på en bæredygtig turisme.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 27
Artikel 5, nr. 2, litra c

c) fremme renere offentlig transport i 
byområder

c) fremme miljøvenlig offentlig transport i 
byområder

Or. en

Begrundelse

Det bør være klart, at vi sigter efter transportløsninger med en samlet positiv indvirkning på 
miljøet inden for hele Unionen og ikke kun i dens byområder.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 28
Artikel 9, afsnit 2 a (nyt)

I forbindelse med EFRU-interventioner i 
landdistrikter anerkendes integrerede 
projekter, der kræver deltagelse af og/eller 
samarbejde mellem adskillige lokale 
myndigheder, som indikator for 
værdiforøgelse.

Or. es

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at fremme integrerede og regionale projekter, der er 
baseret på kommunalt samarbejde.
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 29
Artikel 10, afsnit 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 (med hensyn 
til infrastruktur, netværk og 
tjenesteydelser), tilskynde til økonomisk 
spredning, fremme og udvikle økonomiske 
aktiviteter med tilknytning til kulturarven, 
fremme en bæredygtig udnyttelse af 
naturressourcer og udvikle turistsektoren.

Or. fr

Begrundelse

Spørgsmålet om tilgængelighed er af afgørende betydning i forbindelse med hjælp til regioner 
med naturlige handicap, men det synes også at være vigtigt at fastlægge, hvilken retning 
udviklingen skal tage på dette område. Ofte koncentrerer områder med naturlige handicap 
sig i overdreven grad om enkelte aktiviteter, og tilskyndelse til økonomisk spredning kan være 
til fordel for deres udvikling.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 30
Artikel 10, afsnit 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 aktiviteter med 
tilknytning til kulturarven, fremme en 
bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af 
naturressourcer og udvikle turistsektoren.

Or. en

Begrundelse

En bæredygtig udnyttelse af naturresourcerne bør kædes sammen med beskyttelsen heraf.
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Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 31
Artikel 12, nr. 3 a (nyt)

3a) En vurdering af indvirkningen på 
miljøet, der tager hensyn til bæredygtige 
kriterier, dvs. indvirkningen på natur, arv 
(herunder steder af historisk interesse) og 
manglende økonomisk og demografisk 
ligevægt. 

Or. es

Begrundelse

De operationelle programmer skal give klare oplysninger om indvirkningerne af deres 
aktiviteter på natur og arv, hvilket undersøges af eksperter på området.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 32
Artikel 14, stk. 3 a (nyt)

3a. Forvaltningsmyndighederne under 
medlemsstaternes kontrol offentliggør 
regelmæssigt og på hensigtsmæssig måde 
de foranstaltninger, som drager fordel af 
fællesskabsstøtte, og de bevillinger, der 
stilles til rådighed opført efter kriterierne 
for, hvilke foranstaltninger der er 
støtteberettigede.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt med præcise oplysninger om de foranstaltninger, som medfinansieres, for 
at øge gennemskueligheden med hensyn til europæisk støtte på lokalt plan. Endvidere synes 
det at være vigtigt, at man har kendskab til de beløb, der stilles til rådighed.
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