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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 14
Skäl 5

(5) En förutsättning för att de insatser som 
får stöd från ERUF skall kunna bli 
ändamålsenliga och ge resultat är att det 
finns en fullgod administration och ett 
fungerande partnerskap mellan samtliga 
involverade regionala och socioekonomiska 
parter, särskilt regionala och lokala 
instanser.

(5) En förutsättning för att de insatser som 
får stöd från ERUF skall kunna bli 
ändamålsenliga och ge resultat är att det 
finns en fullgod administration och ett 
fungerande partnerskap mellan samtliga 
involverade regionala, socioekonomiska och 
miljörelaterade parter, särskilt regionala och 
lokala instanser.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag garanterar att miljörelaterade parter är representerade på samma sätt 
som sociala och ekonomiska parter.
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Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 15
Skäl 9

(9) De yttersta randområdena måste ägnas 
särskild uppmärksamhet genom en 
undantagsåtgärd som innebär att 
tillämpningsområdet för ERUF utvidgas till 
att omfatta driftsstöd i form av 
kompensation för extra kostnader inom vissa 
sektorer. För ett sådant undantag måste 
artikel 299.2 i fördraget utgöra den rättsliga 
grunden.

(9) De yttersta randområdena måste ägnas 
särskild uppmärksamhet genom en 
undantagsåtgärd som innebär att 
tillämpningsområdet för ERUF utvidgas till 
att omfatta driftsstöd i form av 
kompensation för extra kostnader inom vissa 
sektorer, med hänsyn till EU:s politik för 
miljöskydd och miljöförbättring. För ett 
sådant undantag måste artikel 299.2 i 
fördraget utgöra den rättsliga grunden.

Or. en

Motivering

ERUF måste också bidra till miljöskydd och miljöförbättring.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 16
Skäl 11

(11) ERUF bör se till att synergieffekterna 
med stöden från Europeiska socialfonden 
och Sammanhållningsfonden utnyttjas. 
Fonden skall också se till att dess 
verksamheter kompletterar och ligger i linje 
med EU:s övriga politik.

(11) ERUF bör se till att synergieffekterna 
med stöden från Europeiska socialfonden 
och Sammanhållningsfonden utnyttjas. 
Fonden skall också se till att dess 
verksamheter kompletterar och ligger i linje 
med EU:s övriga politik och lagstiftning.

Or. en

Motivering

För att garantera att alla ERUF-projekt följer miljölagstiftningen inom EU. 

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 17
Artikel 2, stycke 1
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ERUF:s stöd skall bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och regionala 
sammanhållningen genom att minska de 
regionala obalanserna och stödja en 
strukturell utveckling och anpassning av de 
regionala ekonomierna, inklusive en 
omställning i regioner med avtagande 
industriell verksamhet.

ERUF:s stöd skall bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och regionala 
sammanhållningen inom ramen för den 
europeiska strategin för hållbar utveckling 
genom att minska de regionala obalanserna 
och stödja en strukturell utveckling och 
anpassning av de regionala ekonomierna, 
inklusive en omställning i regioner med 
avtagande industriell verksamhet.

Or. en

Motivering

ERUF måste bidra till förverkligandet av den europeiska strategin för hållbar utveckling. 

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 18
Artikel 2, stycke 2

Därigenom skall ERUF bidra till att 
konkretisera EU:s prioriteringar, in första 
hand satsningar på konkurrenskraft och 
innovation, varaktig sysselsättning och en 
miljövänlig tillväxt.

Därigenom skall ERUF bidra till att 
konkretisera EU:s prioriteringar, i första 
hand satsningar på konkurrenskraft och 
innovation, hållbar utveckling, varaktig 
sysselsättning och skydd och förbättring av 
den naturliga och urbana miljön.

Or. es

Motivering

Med miljö avses både den naturliga och den urbana miljön, som ofta förvaltas av lokala 
myndigheter. 

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 19
Artikel 2, stycke 2

Därigenom skall ERUF bidra till att 
konkretisera EU:s prioriteringar, in första 
hand satsningar på konkurrenskraft och 
innovation, varaktig sysselsättning och en 

Därigenom skall ERUF bidra till att 
konkretisera EU:s prioriteringar, i första 
hand satsningar på konkurrenskraft och 
innovation, hållbar utveckling, varaktig 
sysselsättning och miljöskydd och 
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miljövänlig tillväxt. miljöförbättring.

Or. de

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 20
Artikel 3, punkt 2, led a

a) produktiva investeringar, a) produktiva investeringar och 
tillgångsförvaltning,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skulle möjliggöra investeringar som innebär indirekt ekonomisk nytta 
såsom hållbar förvaltning av miljötillgångar. 

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 21
Artikel 3a (ny)

Artikel 3a
Balanserad och hållbar regional utveckling
Med regional utveckling avses bevarande, 
utveckling och skapande av hållbara 
levnads- och arbetsmöjligheter i 
regionerna.

Or. de

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 22
Artikel 4, led 3

3) Miljön, inklusive investeringar i fråga om 
avfallshantering, vattenförsörjning, rening 
av avloppsvatten samt luftkvalitet i 
städerna, integrerat förebyggande och 

3) Miljön, inklusive investeringar i fråga om 
avfallshantering, vattenförsörjning, 
vattenkvalitet, skydd och skötsel av 
flodbäcken, förebyggande av miljörisker 
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kontroll av föroreningar, återställande av 
kontaminerade områden och marker, 
biologisk mångfald och naturskydd, stöd för 
SMF så att de kan ställa om till en hållbar 
produktion via nya kostnadseffektiva och 
miljövänliga metoder och ny teknik som 
förebygger föroreningar.

(inklusive skydd i samband med 
översvämningar och föroreningar av sjöar 
och vattendrag), rening av avloppsvatten 
samt luftkvalitet, integrerat förebyggande 
och kontroll av föroreningar, förebyggande 
av buller, återställande av kontaminerade 
områden och marker, landskapsutveckling 
på landsbygden, biologisk mångfald och 
naturskydd, stöd för SMF så att de kan ställa 
om till en hållbar produktion, nya enklare 
kostnadseffektiva och miljövänliga metoder 
och ny teknik som förebygger föroreningar, 
inklusive teknik som förebygger 
klimatförändringar.

Or. de

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 23
Artikel 4, led 5

5) Turism, inklusive ett tillvaratagande av 
natur- och kulturtillgångar som en potential
för hållbar turism, skydd och hävdande av 
kulturarvet och dess möjligheter att bidra till 
en ekonomisk utveckling, stöd för bättre 
turismutbud via nya tjänster med bättre 
mervärde.

5) Turism, inklusive ett tillvaratagande av 
natur- och kulturtillgångar som en potential 
för hållbar turism, skydd och hävdande av 
det fysiska arvet och kulturarvet och dess 
möjligheter att bidra till en balanserad 
ekonomisk utveckling, stöd för bättre 
turismutbud via nya tjänster med bättre 
mervärde.

Or. en

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 24
Artikel 5, led 1, led b

b) stimulera innovation i SMF, via stöd för 
samarbetsnätverk mellan universitet och 
företag, nätverk mellan företag, kluster av 
SMF, samt underlätta för SMF att få tillgång 
till avancerad support och till stöd för att gå 
över till en renare och mer innovativ teknik,

b) stimulera innovation i SMF, via stöd för 
samarbetsnätverk mellan universitet och
företag, nätverk mellan företag, kluster av 
SMF, samt underlätta för SMF att få tillgång 
till avancerad support och till stöd för att gå 
över till en mer miljövänlig och mer 
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innovativ teknik,

Or. en

Motivering

Renare teknik är inte nödvändigtvis miljövänlig. Det bör göras klart att vi strävar efter att ta i 
bruk teknik som ur miljöns synvinkel är fördelaktig i alla avseenden.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 25
Artikel 5, led 2, inledningen

2) Miljön, samt riskförebyggande åtgärder, 
genom att

2) Förvaltningen av miljötillgångar, samt 
riskförebyggande åtgärder, genom att

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skulle möjliggöra investeringar som innebär indirekt ekonomisk nytta 
såsom hållbar förvaltning av miljötillgångar.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 26
Artikel 5, led 2, led aa (nytt)

aa) främja utvecklingen av infrastrukturen 
i anslutning till de vägar som leder till 
skyddade områden, för att främja en 
hållbar turism och ge skyddade områden 
såsom nätverket Natura 2000 ett mervärde.

Or. es

Motivering

Med tanke på en hållbar turism bör vägar som leder till skyddade områden också utvecklas 
och skötas. 



AM\561625SV.doc 7/9 PE 355.745v01-00

SV

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 27
Artikel 5, led 2, led c

c) främja en ren kollektivtrafik i städerna, c) främja en miljövänlig kollektivtrafik,

Or. en

Motivering

Det bör göras klart att vi strävar efter transportlösningar som har positiva miljöeffekter i hela 
EU och inte bara i städer.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 28
Artikel 9, led 2a (nytt)

2a) Integrerade projekt som kräver att flera 
lokala myndigheter deltar och/eller 
samarbetar skall betraktas som en 
indikator för mervärde i anslutning till 
ERUF-åtgärder i landsbygdsområden.

Or. es

Motivering

Målet med detta ändringsförslag är att främja integrerade regionala projekt som omfattar 
samarbete olika kommuner emellan. 

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 29
Artikel 10, stycke 2

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 3 och 4 skall ERUF i första hand 
bidra till investeringar som syftar till att 
förbättra tillgängligheten, utveckla 
verksamheter i samband med kulturarvet, 
främja ett hållbart utnyttjande av 
naturresurserna samt stimulera turismen.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 3 och 4 skall ERUF i första hand 
bidra till investeringar som syftar till att 
förbättra tillgängligheten (när det gäller 
infrastruktur, nätverk och tjänster), främja 
ekonomisk diversifiering, utveckla 
verksamheter i samband med kulturarvet, 
främja ett hållbart utnyttjande av 
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naturresurserna samt stimulera turismen.

Or. fr

Motivering

Frågan om tillgänglighet är av grundläggande betydelse när det gäller att stödja regioner 
med naturliga handikapp och det är också viktigt att noga specificera utvecklingslinjerna på 
detta område. Regioner med naturliga handikapp koncentrerar sig ofta i alltför stor 
utsträckning på enstaka verksamhetsområden och främjandet av ekonomisk diversifiering kan 
visa sig vara till fördel för deras utveckling.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 30
Artikel 10, stycke 2

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 3 och 4 skall ERUF i första hand 
bidra till investeringar som syftar till att 
förbättra tillgängligheten, utveckla 
verksamheter i samband med kulturarvet, 
främja ett hållbart utnyttjande av 
naturresurserna samt stimulera turismen.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 3 och 4 skall ERUF i första hand 
bidra till investeringar som syftar till att 
förbättra tillgängligheten, utveckla 
verksamheter i samband med kulturarvet, 
främja ett hållbart utnyttjande och skydd av 
naturresurserna samt stimulera turismen.

Or. en

Motivering

Ett hållbart utnyttjande av naturresurserna bör vara förenat med skyddet av dessa.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 31
Artikel 12, led 3a (nytt)

3a) En miljökonsekvensbedömning som 
beaktar hållbarhetskriterier, dvs. inverkan 
på naturen, arv (inklusive platser av 
historiskt intresse) samt ekonomisk och 
demografisk obalans.

Or. es
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Motivering

De operationella programmen bör ge tydlig information om deras inverkan på natur och arv, 
analyserad av experter på området.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 32
Artikel 14, punkt 3a (ny)

3a. Förvaltningsmyndigheter under 
medlemsstaternas kontroll skall 
regelbundet och på vederbörligt sätt 
offentliggöra de insatser som åtnjuter 
gemenskapsstöd och de belopp som finns 
tillgängliga enligt urvalskriterier.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt med detaljerade uppgifter om de insatser som medfinansieras för att öka 
insynen i anslutning till gemenskapsstöd på lokal nivå. Det är också viktigt att ha kännedom 
om de belopp som finns tillgängliga.
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