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Ændringsforslag af Alain Hutchinson

Ændringsforslag 26
Artikel 1, afsnit 1

Forordningen fastlægger Den Europæiske 
Fond for Regionaludviklings (EFRU) 
opgaver, anvendelsesområdet for dens støtte 
til "konvergens", "regional konkurrenceevne 
og beskæftigelse" og "europæisk territorialt 
samarbejde", som defineret i artikel 3 i 
forordning (EF) nr. … om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden, og 
hvilke former for udgifter der er 
støtteberettigede.

Forordningen fastlægger Den Europæiske 
Fond for Regionaludviklings (EFRU) 
opgaver, anvendelsesområdet for dens støtte 
til "konvergens", "regional 
konkurrenceevne, beskæftigelse og social 
inddragelse " og "europæisk territorialt 
samarbejde", som defineret i artikel 3 i 
forordning (EF) nr. … om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden, og 
hvilke former for udgifter der er 
støtteberettigede.

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal det ændres i 
hele teksten.)
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Or. fr

Begrundelse

Kommissionens reform er baseret på, at det er nødvendigt at skabe forbindelse mellem 
reformen af strukturfondene og Lissabon-strategien. Desværre er gennemførelsen af 
Lissabon-strategiens sociale dimension i øjeblikket mangelfuld.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 27
Betragtning 1

(1) Ifølge traktatens artikel 160 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Fællesskabet. EFRU 
bidrager således til at mindske forskellen 
mellem de forskellige regioners 
udviklingsniveau og afstanden til de dårligst 
stillede regioner eller øer, herunder 
landdistrikter, der er bagefter i udvikling.

(1) Ifølge traktatens artikel 160 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Fællesskabet. EFRU 
bidrager således til at mindske forskellen 
mellem de forskellige regioners 
udviklingsniveau og afstanden til de dårligst 
stillede regioner eller øer, herunder 
landdistrikter og fjernområderne, der er 
bagefter i udvikling, samt til at fremme 
bæredygtig udvikling.

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med EF-traktatens artikel 299, stk. 2, og konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd i Göteborg af 15. og 16. juni 2001.

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 28
Betragtning 1

(1) Ifølge traktatens artikel 160 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Fællesskabet. EFRU 
bidrager således til at mindske forskellen 
mellem de forskellige regioners 

(1) Ifølge traktatens artikel 160 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Fællesskabet. EFRU 
bidrager således til at mindske forskellen 
mellem de forskellige regioners 
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udviklingsniveau og afstanden til de dårligst 
stillede regioner eller øer, herunder 
landdistrikter, der er bagefter i udvikling.

udviklingsniveau og afstanden til de dårligst 
stillede regioner, herunder by- og 
landdistrikter, områder berørt af den 
industrielle udvikling og regioner, der lider 
under alvorlige og permanente 
naturbetingede eller demografiske 
handicap, tyndt befolkede områder samt 
øer, grænseoverskridende regioner og 
bjergområder, der er bagefter i udvikling

Or. es

Begrundelse

Der skal rettes særlig opmærksomhed på alle de områder, som lider under permanente 
handicap pga. deres geografiske placering eller problemer med tilgængelighed, da dette 
hæmmer deres udvikling og integration på det indre marked.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Ændringsforslag 29
Betragtning 3

(3) EFRU skal yde støtte inden for 
rammerne af en overordnet strategi for 
samhørighedspolitik, som sikrer, at støtten 
koncentreres om Fællesskabets prioriterede 
opgaver, især uden for de mindst udviklede 
regioner.

(3) EFRU skal yde støtte inden for 
rammerne af en overordnet strategi for 
samhørighedspolitik, som sikrer, at støtten 
koncentreres om Fællesskabets prioriterede 
opgaver, og søger at behandle årsagerne til 
de regionale forskelle, især inden for de 
mindst udviklede regioner.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med artikel 2 og supplerer EFRU's 
overordnede strategi om at behandle og fjerne årsagerne til de regionale forskelle.

Ændringsforslag af Bernadette Bourzai og Bernard Poignant

Ændringsforslag 30
Betragtning 3

(3) EFRU skal yde støtte inden for (3) EFRU skal være fuldt integreret inden 
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rammerne af en overordnet strategi for 
samhørighedspolitik, som sikrer, at støtten 
koncentreres om Fællesskabets prioriterede 
opgaver, især uden for de mindst udviklede 
regioner.

for rammerne af en overordnet strategi for 
samhørighedspolitik, som sikrer, at støtten 
koncentreres om Fællesskabets prioriterede 
opgaver, især uden for de mindst udviklede 
regioner.

Or. fr

Begrundelse

Som et af de vigtigste værktøjer i samhørighedspolitikken bør EFRU ikke kun yde støtte, men 
også sigte mod de samme mål og blive underlagt samhørighedspolitikkens strategiske ramme. 
Ordet "støtte" er forvirrende her. 

Ændringsforslag af Bernadette Bourzai og Bernard Poignant

Ændringsforslag 31
Betragtning 4

(4) Med få undtagelser, for hvilke der skal 
fastsættes særlige bestemmelser, afgøres det 
på nationalt plan, hvilke udgifter der er 
støtteberettigede, jf. forordning (EF) nr. …  
Undtagelserne vedrørende EFRU bør derfor 
fastsættes.

(4) Med få undtagelser, for hvilke der skal 
fastsættes særlige bestemmelser, afgøres det 
på nationalt plan, hvilke bestemmelser om 
udgifters støtteberettigelse der skal 
fastlægges, jf. forordning (EF) nr. …  
Undtagelserne vedrørende EFRU bør derfor 
fastsættes.

Or. fr

Begrundelse

I forordning (EF) nr. … fastlægges det ikke, at specifikke udgifters støtteberettigelse skal 
fastlægges direkte på nationalt plan, men at bestemmelserne om udgifters støtteberettigelse 
skal fastlægges på nationalt plan, hvilket betyder, at de beslutninger, der træffes, bliver mere 
gennemsigtige.

Ændringsforslag af Bernadette Bourzai og Bernard Poignant

Ændringsforslag 32
Betragtning 5

(5) Det afgørende for, om foranstaltninger, (5) Det afgørende for, om foranstaltninger, 
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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.

der får støtte fra EFRU, gennemføres 
effektivt, er, at de pågældende territoriale,
samfundsøkonomiske og miljømæssige 
parter, navnlig de tværregionale, regionale 
og lokale myndigheder, har en sund 
forvaltning og et godt samarbejde, samt at 
de alle inddrages – på alle 
programmeringstrin: forberedelse, 
gennemførelse, opfølgning og evaluering.

Or. fr

Begrundelse

Her er det vigtigt at huske, at der på de forskellige programmeringstrin skal etableres 
partnerskab med de relevante territoriale parter med henblik på at sikre den bedst mulige 
udnyttelse af EFRU.

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 33
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, navnlig de 
regionale og lokale myndigheder, har en 
sund forvaltning og et godt partnerskab. I de 
tilfælde, hvor det viser sig at være 
nødvendigt, vil samarbejdet mellem de 
regionale og lokale organer¸ navnlig i 
byområderne, blive optrappet med henblik 
på opfyldelsen af fælles mål.

Or. es

Begrundelse

Forbedring af deltagelsen på det laveste myndighedsniveau er vigtig for at styrke borgernes 
forståelse af Fællesskabets handlinger og sikre, at disse bliver mere effektive og enklere.
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Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 34
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,
samfundsøkonomiske og miljømæssige 
parter, navnlig de regionale og lokale 
myndigheder, har en sund forvaltning og et 
godt partnerskab, samt at principperne i 
fællesskabsretten overholdes.

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med Fællesskabets retsorden og princippernes forrang.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 35
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, navnlig de 
regionale og lokale myndigheder, de sociale 
og miljømæssige parter samt de anerkendte 
ikke-statslige organisationer, der er 
ansvarlige for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder, har en sund forvaltning 
og et godt partnerskab.

Or. de

Begrundelse

Denne tilføjelse afspejler artikel 10 i de generelle bestemmelser og alle de grupper, der 
specifikt fremgår af denne artikels stk. 1, litra a), b) og c), anføres.
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Ændringsforslag af Bernadette Bourzai og Bernard Poignant

Ændringsforslag 36
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Som del af den tekniske bistand som 
omhandlet i artikel 43 og 44 i forordning 
(EF) nr. … kan EFRU finansiere 
foranstaltninger til den forberedelse, 
overvågning, administrative og tekniske 
støtte, evaluering, revision og kontrol, der 
er nødvendig både for de offentlige 
administrative ydelser og for andre 
relevante territoriale parter, såsom ikke-
statslige organisationer (ngo'er), 
sammenslutninger af valgte repræsentanter 
samt interesseorganisationer og 
miljøorganisationer.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at specificere, at andre territoriale parter end de statslige, regionale og lokale 
myndigheder kan få den nødvendige tekniske bistand til at gennemføre forordning (EF) nr. ... 
og de enkelte operationelle programmer, fordi de indtil videre kun sjældent har gjort brug af 
dem.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 37
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 strukturfondene1, 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 strukturfondene2, bør 
bymæssige anliggender opprioriteres ved 
fuldt ud at integrere dem i de operationelle 
programmer, der modtager støtte fra EFRU. 
Lokale udviklings- og 
beskæftigelsesinitiativer og deres 
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innovationspotentiale spiller en vigtig rolle 
i denne forbindelse.

__________________
1EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1. Senest ændret ved 
tiltrædelsesakten af 2003.

__________________
1EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1. Senest ændret ved 
tiltrædelsesakten af 2003.

Or. de

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 38
Betragtning 7

(7) Der bør især sikres, at der er 
komplementaritet og overensstemmelse 
mellem støtte fra EFRU og støtte fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne i henhold til forordning 
(EF) nr. … og støtte fra Den Europæiske 
Fiskerifond i henhold til forordning (EF) nr. 
…. Programmer, der finansieres med støtte 
fra EFRU bør derfor bidrage til, at 
økonomien i landområder og
fiskeriafhængige områder diversificeres, og
at traditionelle aktiviteter omlægges.

(7) Der bør især sikres, at der er 
komplementaritet og overensstemmelse 
mellem støtte fra EFRU og støtte fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne i henhold til forordning 
(EF) nr. … og støtte fra Den Europæiske 
Fiskerifond i henhold til forordning (EF) nr. 
…. Programmer, der finansieres med støtte 
fra EFRU bør derfor bidrage til 
diversificering af økonomien i landområder, 
den kulturelle dimension i landdistrikterne, 
udvikling af turisme, diversificering af 
fiskeriafhængige områder, således at de 
traditionelle aktiviteter omlægges, samt 
skabelse af langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder, og hjælpe 
sådanne regioner med at blive mere 
økonomisk og socialt eftertragtede.

Or. de

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 39
Betragtning 7

(7) Der bør især sikres, at der er 
komplementaritet og overensstemmelse 
mellem støtte fra EFRU og støtte fra Den 

(7) Der bør især sikres, at der er 
komplementaritet og overensstemmelse 
mellem støtte fra EFRU og støtte fra Den 
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Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne i henhold til forordning 
(EF) nr. … og støtte fra Den Europæiske 
Fiskerifond i henhold til forordning (EF) nr. 
…. Programmer, der finansieres med støtte 
fra EFRU bør derfor bidrage til, at 
økonomien i landområder og 
fiskeriafhængige områder diversificeres, og 
at traditionelle aktiviteter omlægges.

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne i henhold til forordning 
(EF) nr. … og støtte fra Den Europæiske 
Fiskerifond i henhold til forordning (EF) nr. 
…. Programmer, der finansieres med støtte 
fra EFRU bør derfor bidrage til, at 
økonomien i landområder og 
fiskeriafhængige områder diversificeres, og 
at traditionelle aktiviteter omlægges, på 
grundlag af en strategi baseret på 
bæredygtig udvikling.    

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Göteborg af 15. og 16. juni 
2001.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Ændringsforslag 40
Betragtning 8 a (ny)

(8a) Det er ønskeligt at udvikle de 
støttemidler og -områder, der er til 
rådighed under konvergensmålet, ved at 
indføre en ny støttemekanisme for SMV'er 
samt en ny strategi for regional udvikling, 
hvor SMV'erne tilbydes vederlagsfri 
adgang til resultaterne af den forskning, 
som helt og holdent er finansieret med 
offentlige midler.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres en ny innovativ strategi for forskning. For det første 
forpligter det de forskningsinstitutter, som udelukkende finansieres over de offentlige 
budgetter (europæiske eller nationale), til at tilbyde resultaterne af deres arbejde til de 
SMV'er, der ønsker at bringe dem i anvendelse i industrien. For det andet skal vi have en 
direkte overførsel af den viden, der genereres med støtte fra offentlige midler, til dem, der er 
interesseret i at udvikle denne viden yderligere med henblik på regional udvikling.
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Ændringsforslag af Salvatore Tatarella

Ændringsforslag 41
Betragtning 8 a (ny)

(8a) Endvidere skal EFRU-
foranstaltningerne i højere grad 
koordineres med det syvende 
rammeprogram.

Or. it

Begrundelse

EFRU skal koordineres med det syvende rammeprogram med henblik på at skabe det 
vidensamfund, som opstilles som mål i Lissabon-strategien, som angivet i artikel 4 og 5 i 
Kommissionens forslag til forordning.

Ændringsforslag af Michl Ebner

Ændringsforslag 42
Betragtning 8 a (ny)

(8a) Der skal rettes større 
opmærksomhed på EFRU's 
potentiale i forbindelse med fremme 
af økonomisk og social integration, 
navnlig i multikulturelle og 
flersprogede områder.

Or. de

Begrundelse

EFRU kan anvendes med størst effektivitet i multikulturelle og multietniske områder. Dette 
bør specifikt fremhæves, eftersom sådanne områder normalt tager teten i forbindelse med 
anvendelsen af fondene til fremme af forskellige kulturer og sprog.

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo og Fernando Fernández Martín

Ændringsforslag 43
Betragtning 9

(9) Der skal tages særligt hensyn til Der skal tages særligt hensyn til 
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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.

fjernområderne, blandt andet ved 
undtagelsesvist at udvide EFRU's 
anvendelsesområde til at omfatte 
finansiering af driftsstøtte, der ydes som 
kompensation for ekstraudgifter, som opstår 
som følge af deres særlige sociale og 
økonomiske strukturelle situation, der 
forværres af deres afsides beliggenhed, 
afsondrethed, lille landareal, ugunstige 
topografi og klima og økonomiske 
afhængighed af et lille antal produkter, 
faktorer, som i vedvarende grad og i 
kombination har stor indvirkning på deres 
udvikling og adgang til det indre marked. 
Sådanne undtagelser forudsætter, at artikel 
299, stk. 2, i traktaten anvendes som 
retsgrundlag, samt artikel III-424 i 
traktaten om en forfatning for Europa. 

Or. es

Begrundelse

Den Regionale Udviklingsfond bør tage hånd om de vanskeligheder med at opnå adgang, som 
alle de områder, der lider under permanente handicap som følge af deres særlige geografiske 
og økonomiske situation, oplever.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 44
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 i overensstemmelse med 
artikel 299, stk. 2, i traktaten.

Or. pt
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Begrundelse

Behovet for at anvende de eksisterende traktatbestemmelser, ikke mindst artikel 299, stk. 2, 
skal gøres klart.

Ændringsforslag af Mieczysław Edmund Janowski og Adam Jerzy Bielan

Ændringsforslag 45
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.

udgår

Or. xm

Ændringsforslag af Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper og Maria Berger

Ændringsforslag 46
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, bjergområder og 
tyndt befolkede områder har på grund af 
deres geografiske eller naturbetingede 
handicap, som bremser udviklingen. 
Endvidere skal der rettes opmærksomhed 
mod de specifikke regioner, som indtil den 
30. april 2004 udgjorde Fællesskabets ydre 
grænser, og som ikke længere har den 
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status.

Or. de

Begrundelse

De grænseområder, som udgjorde EU's ydre grænser før de østeuropæiske medlemsstaters 
tiltrædelse, har særlige problemer. Velfærdskløften her er voldsom. Disse regioner var 
taberne i forbindelse med opdelingen af Europa og bør nu ikke indtage den rolle igen. 
Resultatet af EU's udvidelse mod øst vil også afhænge af dette tidligere grænseområde.  

Ændringsforslag af Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper og Maria Berger

Ændringsforslag 47
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, bjergområder og 
tyndt befolkede områder og grænseregioner 
har på grund af deres geografiske eller 
naturbetingede handicap, som bremser 
udviklingen. 

Or. de

Begrundelse

I artikel III-220 i forfatningen for Europa anerkendes visse grænseregioner som regioner med 
særlige problemer. Dette skal også afspejles i den europæiske solidaritet.

Ændringsforslag af Salvatore Tatarella

Ændringsforslag 48
Betragtning 10

(10) EFRU skal kunne tage højde for 
problemet med, at områder med ekstrem lav 
befolkningstæthed ligger afsides og har 

(10) EFRU skal kunne tage højde for 
problemet med, at områder med ekstrem lav 
befolkningstæthed ligger afsides og har 
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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.

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 eller 
samfundsøkonomiske faktorer bremser 
udviklingen.

Or. it

Begrundelse

Hindringer for udviklingen på øer, i bjergområder og i tyndt befolkede områder kan skyldes 
mange faktorer: kun at nævne den geografiske situation i forbindelse med tilgængelighed og 
afsides beliggenhed i forhold til store markeder ville være for snævert.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 49
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, bjergområder, 
grænseregioner og tyndt befolkede områder 
har, fordi deres geografiske placering 
bremser udviklingen, med sigte på at støtte 
uafhængig, bæredygtig udvikling i disse 
regioner.

Or. de

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 50
Betragtning 10
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(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 øregioner, bjergområder og 
tyndt befolkede områder har, fordi deres 
geografiske placering bremser udviklingen.

Or. fr

Begrundelse

Den terminologi, der anvendes i artikel III-220 i forfatningstraktaten, bør anvendes her.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 51
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 på andre områder. 
En sådan synergi skal fremgå af de 
nationale strategiske referencerammer og i 
de tilsvarende operationelle programmer.

Or. de

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 52
Betragtning 12

(12) Der skal fastlægges særlige 
bestemmelser for programmering, 
forvaltning, overvågning og kontrol af 
operationelle programmer under målet om 
europæisk territorialt samarbejde.

(12) Der skal fastlægges særlige 
bestemmelser for programmering, 
forvaltning, overvågning og kontrol af 
operationelle programmer under målet om 
europæisk territorialt samarbejde samt 
etableres en supplerende og 
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sammenhængende forbindelse til andre 
fællesskabspolitikker, herunder den 
bredere naboskabspolitik.   

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med "Kommissionens meddelelse – Tredje rapport om den økonomiske og 
sociale samhørighed" (KOM(2004)0107).

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 53
Betragtning 12

(12) Der skal fastlægges særlige 
bestemmelser for programmering, 
forvaltning, overvågning og kontrol af 
operationelle programmer under målet om 
europæisk territorialt samarbejde.

(12) Der skal fastlægges særlige 
bestemmelser for programmering, 
forvaltning, overvågning og kontrol af 
operationelle programmer under målet om 
europæisk territorialt samarbejde. 
Foranstaltningernes grænseoverskridende, 
tværnationale eller tværregionale karakter 
skal afspejles deri.

Or. de

Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 54
Betragtning 13

(13) Der skal ydes støtte til et effektivt 
grænseoverskridende og tværnationalt 
samarbejde med nabolande til Fællesskabet i 
det omfang, det er nødvendigt for at sikre 
regioner i medlemsstater, som grænser op til 
tredjelande, den hjælp til udvikling, de har 
brug for. Tilsvarende kan det være 
hensigtsmæssigt undtagelsesvist at godkende 
støtte fra EFRU til projekter, der 
gennemføres i tredjelande, hvis det kommer 
regioner i Fællesskabet til gode.

(13) Der skal ydes støtte til et effektivt 
grænseoverskridende og tværnationalt 
samarbejde med nabolande til Fællesskabet i 
det omfang, det er nødvendigt for at sikre 
regioner i medlemsstater, som grænser op til 
tredjelande, den hjælp til udvikling, de har 
brug for. Tilsvarende kan det være 
hensigtsmæssigt undtagelsesvist at godkende 
støtte fra EFRU til projekter, der 
gennemføres i tredjelande, hvis det kommer 
regioner i Fællesskabet til gode. Det er også 
nødvendigt at sikre en passende vægtning i 
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fordelingen af økonomiske ressourcer 
mellem de tværnationale og 
grænseoverskridende dele af målet om 
europæisk territorialt samarbejde. Den 
grænseoverskridende del kræver særlig 
opmærksomhed, idet Unionens grænser er 
udvidet væsentligt, og mange af de 
regioner, der er bagefter i udvikling, er 
grænseregioner.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på at sikre, at der findes tilstrækkelige økonomiske midler 
til at håndtere de nye udfordringer for den grænseoverskridende del af det europæiske 
territoriale samarbejde i den udvidede Union.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 55
Betragtning 13

(13) Der skal ydes støtte til et effektivt 
grænseoverskridende og tværnationalt 
samarbejde med nabolande til Fællesskabet i 
det omfang, det er nødvendigt for at sikre
regioner i medlemsstater, som grænser op til 
tredjelande, den hjælp til udvikling, de har 
brug for. Tilsvarende kan det være 
hensigtsmæssigt undtagelsesvist at godkende 
støtte fra EFRU til projekter, der 
gennemføres i tredjelande, hvis det kommer 
regioner i Fællesskabet til gode.

(13) Der skal ydes støtte til et effektivt 
grænseoverskridende og tværnationalt 
samarbejde med nabolande til Fællesskabet i 
det omfang, det er nødvendigt for at sikre 
regioner i medlemsstater, som grænser op til 
tredjelande, den hjælp til udvikling, de har 
brug for. Tilsvarende kan det være 
hensigtsmæssigt undtagelsesvist at godkende 
støtte til projekter, der gennemføres i 
tredjelande, hvis det kommer regioner i 
Fællesskabet til gode. Disse projekter bør 
kun finansieres gennem det nye naboskabs-
og partnerskabsinstrument og 
førtiltrædelsesinstrumentet.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at projekter, som kun er placeret på tredjelandes territorium, 
finansieres af EFRU, når EU har specifikke finansielle instrumenter, som er beregnet til 
tredjelande. EFRU skal kun bruges til projekter, der gennemføres på EU's territorium.
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 56
Betragtning 13

(13) Der skal ydes støtte til et effektivt 
grænseoverskridende og tværnationalt 
samarbejde med nabolande til Fællesskabet i 
det omfang, det er nødvendigt for at sikre 
regioner i medlemsstater, som grænser op til 
tredjelande, den hjælp til udvikling, de har 
brug for. Tilsvarende kan det være 
hensigtsmæssigt undtagelsesvist at godkende 
støtte fra EFRU til projekter, der 
gennemføres i tredjelande, hvis det kommer 
regioner i Fællesskabet til gode.

(13) Der skal ydes støtte til et effektivt 
grænseoverskridende og tværnationalt 
samarbejde med nabolande til Fællesskabet i 
det omfang, det er nødvendigt for at sikre 
regioner i medlemsstater, som grænser op til 
tredjelande, den hjælp til udvikling, de har 
brug for. Det skal endvidere sikres, at de 
pågældende grænseregioner i EU ikke er 
stillet dårligere, med hensyn til deres 
nuværende muligheder og rettigheder, end 
de var tidligere og end regionerne ved de 
indre EU-grænser. Tilsvarende kan det 
være hensigtsmæssigt undtagelsesvist at 
godkende støtte fra EFRU til projekter, der 
gennemføres i tredjelande, hvis det kommer 
regioner i Fællesskabet til gode.

Or. de

Begrundelse

Forordningerne med deres nuværende ordlyd viser, at der med hensyn til EU's 
grænseregioners deltagelse i udarbejdelsen og gennemførelsen af programmer (subsidiaritet 
og partnerskab) og med hensyn til støtteberettigelse (f.eks. budgetstøtte, fødevarebistand) er 
risiko for, at disse regioner vil blive stillet dårligere end før, og at der er for stort fokus på de 
regioner, der ikke er grænseområder i EU.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 57
Betragtning 13

(13) Der skal ydes støtte til et effektivt 
grænseoverskridende og tværnationalt 
samarbejde med nabolande til Fællesskabet i 
det omfang, det er nødvendigt for at sikre 
regioner i medlemsstater, som grænser op til 
tredjelande, den hjælp til udvikling, de har 
brug for. Tilsvarende kan det være 

(13) Der skal ydes støtte til et effektivt 
grænseoverskridende og tværnationalt 
samarbejde med nabolande til Fællesskabet i 
det omfang, det er nødvendigt for at sikre 
regioner i medlemsstater, som grænser op til 
tredjelande, den hjælp til udvikling, de har 
brug for. Tilsvarende kan det være 
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hensigtsmæssigt undtagelsesvist at godkende 
støtte fra EFRU til projekter, der 
gennemføres i tredjelande, hvis det kommer 
regioner i Fællesskabet til gode.

hensigtsmæssigt undtagelsesvist at godkende 
støtte fra EFRU til projekter, der 
gennemføres i tredjelande, hvis det kommer 
det grænseoverskridende samarbejde med
regioner i Fællesskabet til gode.

Or. de

Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 58
Betragtning 13 a (ny)

(13a) De generelle bestemmelser 
indeholder en vejledende fordeling af de 
økonomiske ressourcer, der er til rådighed 
for EFRU, mellem de forskellige mål, 
hvilket er en passende finansiel ramme for 
håndteringen af de udfordringer, der er 
forbundet med de tre mål. På trods af at der 
er større fleksibilitet i artikel 5, bør denne 
finansielle ramme bevares som i Rådets 
forordning om de generelle bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

De forskellige behov i de regioner, der er berettiget til støtte under målet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse", er øget væsentligt efter udvidelsen af Unionen, og 
eftersom subsidiaritetsprincippet bør give de regionale myndigheder mulighed for at opstille 
prioriteter, skal der lægges mere fleksibilitet i støtterammen i artikel 5.

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo og Fernando Fernández Martín

Ændringsforslag 59
Artikel 1, afsnit 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, øregionerne, 
områder med alvorlige og permanente 
naturbetingede eller demografiske handicap, 
tyndt befolkede områder og 
grænseoverskridende områder og 
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bjergområder. 

Or. es

Begrundelse

I udarbejdelsen af de specifikke bestemmelser må man ikke glemme de områder, der har 
vanskeligt ved at få adgang til det indre marked.

Ændringsforslag af Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper og Maria Berger

Ændringsforslag 60
Artikel 1, afsnit 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, grænseregioner 
med meget forskellige velstandsniveauer og 
områder med naturbetingede handicap.

Or. de

Begrundelse

Grænseregionerne er mere berørte af det tætte samarbejde inden for Europa end de indre 
regioner. Den europæiske solidaritet er særligt vigtig i grænseregioner med store 
velfærdskløfter.

Ændringsforslag af Bairbre de Brún

Ændringsforslag 61
Artikel 2

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 i 
overensstemmelse med en strategi om 
bæredygtig udvikling ved at mindske 
regionale forskelle og understøtte regionale 
økonomiers strukturelle udvikling og 
tilpasning, herunder omlægning af 
industriområder i nedgang.

EFRU skal herved gennemføre 
Fællesskabets prioriterede opgaver og især 

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

(a) tilgodese behovet for at øge 
konkurrenceevnen og innovationen, skabe 
langsigtede beskæftigelsesmuligheder, 
fremme social inddragelse og lighed 
mellem mænd og kvinder, bekæmpe 
forskelsbehandling og opnå miljømæssige 
forbedringer med gennemførelsen af 
Fællesskabets miljøbestemmelser og 
korrekt styring af Natura 2000-netværket;
(b) tilgodese behovet for at fjerne de 
barrierer, som handicappede personer står 
over for, når de forsøger at få adgang til 
varer og tjenesteydelser og bebyggede 
områder, ved at sikre, at tilgængelighed er 
en betingelse for, at projekter kan modtage 
midler fra fondene.

Or. en

Ændringsforslag af Eluned Morgan, Catherine Stihler

Ændringsforslag 62
Artikel 2

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 i 
overensstemmelse med EU's strategi for 
bæredygtig udvikling ved at mindske 
regionale forskelle og understøtte regionale 
økonomiers strukturelle udvikling og 
tilpasning, herunder omlægning af 
industriområder i nedgang.

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 det 
nærmere indhold af disse prioriteter skal 
fastlægges af de regionale og lokale 
partnere i overensstemmelse med de 
operationelle programmer og nationale 
bestemmelser, og især:

(a) tilgodese behovet for at øge 
konkurrenceevnen og innovationen, skabe 
langsigtede beskæftigelsesmuligheder, 
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fremme social inddragelse og lighed 
mellem mænd og kvinder og opnå 
miljømæssige forbedringer med 
gennemførelsen af Fællesskabets 
miljøbestemmelser;

(b) tilgodese behovet for at fjerne de 
barrierer, som handicappede personer står 
over for, når de forsøger at få adgang til 
varer og tjenesteydelser i bebyggede 
områder ved at sikre, at tilgængelighed er 
en betingelse for, at projekter kan modtage 
midler fra fondene.

Or. en

Begrundelse

De støtteberettigede aktiviteter for "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" er for 
detaljerede og snævre til at afspejle alle EU's regioners udviklingsbehov. I de nuværende 
forslag anerkendes navnlig ikke landdistrikternes behov.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Ændringsforslag 63
Artikel 2

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 med henblik på at styrke den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed ved at tage fat på og håndtere 
årsagerne til regionale forskelle og 
understøtte regionale økonomiers 
strukturelle udvikling og tilpasning, 
herunder omlægning af industriområder i 
nedgang.

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 ved hjælp af en innovativ 
strategi for regional udvikling, som tager 
sigte på at skabe langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder og fremme en 
miljømæssig bæredygtig vækst.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger sammen med ændringsforslaget til betragtning (3), at 
EFRU's hovedformål er at gøre op med årsagerne til de regionale forskelle. Derfor skal 
EFRU's støtte målrettes mod de underliggende faktorer, som ifølge sagens natur skaber og 
forværrer de regionale forskelle. Endvidere præciseres det, at innovation som sådan ikke 
nødvendigvis mindsker de regionale forskelle eller skaber bæredygtig vækst. På den anden 
side ville en strategi, som er baseret på innovation, have en mulitplikatorvirkning for 
jobskabelsen.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 64
Artikel 2

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 omlægning af 
industriområder i nedgang og 
foranstaltninger til overvindelse af sociale, 
miljømæssige og økonomiske problemer i 
byområder.

Or. de

Ændringsforslag af Arlene McCarthy

Ændringsforslag 65
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 ved at mindske 
forskellene i og mellem regionerne og 
understøtte regionale økonomiers 
strukturelle udvikling og tilpasning, 
herunder omlægning af industriområder i 
nedgang.
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Or. en

Begrundelse

Den relative fattigdom i medlemsstaterne er et lige så vigtigt emne som den manglende 
konvergens mellem de fattige og rige medlemsstater, og EFRU er den bedste instans til at 
tackle dette. 

Ændringsforslag af Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger, Lambert van 
Nistelrooij

Ændringsforslag 66
Artikel 3, stk. 2, litra a

a) erhvervsinvesteringer a) erhvervsinvesteringer i skabelse eller 
bevarelse af langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder

Or. de

Begrundelse

I lyset af den høje europæiske arbejdsløshed skal det præciseres, at virksomheder er 
berettiget til støtte, hvis de sikrer arbejdspladser eller skaber nye.  Dette skal præciseres.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Ændringsforslag 67
Artikel 3, stk. 2, litra b

b) infrastruktur b) fysisk og teknologisk infrastruktur

Or. en

Begrundelse

De to adjektiver, "fysisk og teknologisk", definerer den type infrastruktur, som ville blive 
betragtet som berettiget til EFRU-støtte. Det er ikke nødvendigvis alle former for 
infrastruktur, der bidrager til at øge regionernes produktivitet. Derfor er der behov for 
ændringsforslagets præcisering.
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Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 68
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 udviklingsinitiativer, herunder
tjenesteydelser til virksomheder, udvikling 
og forbedring af finansieringsinstrumenter, 
såsom risikovillig kapital, lån og 
garantifonde og lokale udviklingsfonde, 
rentegodtgørelse, lokale tjenesteydelser, 
fælles lokale initiativer, 
netværkssamarbejde og samarbejde og 
synergiudveksling mellem regioner, byer, 
lokalområder og de relevante sociale, 
økonomiske og miljømæssige aktører

Or. pt

Begrundelse

Fremhæver behovet for et styrket tværnationalt samspil mellem de forskellige regionale og 
lokale myndigheder og de forskellige sociale, økonomiske og miljømæssige parter. 

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 69
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) udviklingsinitiativer, som omfatter 
tjenesteydelser til virksomheder, udvikling 
og forbedring af finansieringsinstrumenter, 
såsom risikovillig kapital, lån og 
garantifonde og lokale udviklingsfonde, 
rentegodtgørelse, lokale tjenesteydelser og 
netværkssamarbejde eller 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer, 
fælles lokale initiativer og de relevante 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
aktører

Or. en
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Begrundelse

Den første del af ændringsforslaget er en præcisering af definitionen, idet 
"udviklingsinitiativer" skal være specifikke og ikke abstrakte begreber. I anden del indsættes 
"netværkssamarbejde" som en innovativ metode til at opfylde formålet med EFRU-støtten 
sammen med "fælles lokale initiativer", som i sagens natur fremmer de lokale myndigheders 
deltagelse i den regionale udvikling.

Ændringsforslag af Alfonso Andria

Ændringsforslag 70
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 udviklingsinitiativer, herunder
tjenesteydelser til virksomheder, udvikling 
og forbedring af finansieringsinstrumenter, 
såsom risikovillig kapital, lån og 
garantifonde og lokale udviklingsfonde, 
rentegodtgørelse, lokale tjenesteydelser, 
fælles lokale initiativer, 
netværkssamarbejde og samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

Or. it

Begrundelse

Der skal være mulighed for, at det territoriale samarbejde udvikler sig på forskellige måder. 
Der skal derfor inddrages andre typer initiativer ud over erfaringsudveksling som foreslået af 
Kommissionen.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 71
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 

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

rentegodtgørelse, lokale tjenesteydelser og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

Or. de

Ændringsforslag af Garrelt Duin

Ændringsforslag 72
Artikel 3, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) små og mellemstore virksomheders 
vækst- og beskæftigelsesdynamik 
(iværksætteraktiviteter såsom etablering af 
virksomheder, overførsel af virksomheder, 
virksomhedsdynamik, eksport og udvikling 
af kompetencer);

Or. de

Begrundelse

I regioner med samfundsøkonomiske problemer er det særligt vigtigt at skabe de rette 
betingelser for økonomisk vækst og større beskæftigelse ved at støtte disse aktivitetsområder.

Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 73
Artikel 3, stk. 2, litra c b (nyt)

cb) alle de tiltag, hvortil der henvises i 
artikel 8, 9 og 10, supplerer ovenstående 
prioriterede områder og skal behandles på 
samme måde, for så vidt angår tildeling af 
midler, nemlig: kompleks fornyelse af 
byområder i forfald som anført i artikel 8, 
landdistrikter og fiskeriafhængige områder 
som anført i artikel 9 samt områder med 
naturbetingede handicap som anført i 
artikel 10;

Or. en
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Begrundelse

Formålet er her at tydeliggøre forbindelsen mellem artikel 4 og 5 og artikel 8, 9 og 10.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 74
Artikel 3, stk. 2

EFRU skal bidrage til finansieringen af: EFRU skal bidrage til finansieringen af:

a) erhvervsinvesteringer a) erhvervsinvesteringer

b) infrastruktur b) infrastruktur

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 udviklingsinitiativer, herunder
tjenesteydelser til virksomheder, udvikling 
og forbedring af finansieringsinstrumenter, 
såsom risikovillig kapital, lån og 
garantifonde og lokale udviklingsfonde, 
rentegodtgørelse, lokale tjenesteydelser og 
samarbejde mellem de regionale og lokale 
myndigheder og de relevante sociale, 
økonomiske og miljømæssige aktører

d) teknisk bistand som omhandlet i artikel 
43 og 44 i forordning (EF) nr. …

d) teknisk bistand som omhandlet i artikel 
43 og 44 i forordning (EF) nr. …

e) investeringer i kulturarven

f) investeringer i bygninger og faciliteter til 
undervisning i tilpasnings- og aktiv 
beskæftigelsespolitik

g) driftsudgifterne til ovennævnte 
undervisning i tilpasnings- og aktiv 
beskæftigelsespolitik, i det omfang dette 
falder inden for rammerne af EFRU i 
henhold til artikel 33, stk. 2, i Rådets 
forordning (EF) nr. …
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Or. en

Begrundelse

Det virker urimeligt restriktivt at begrænse det territoriale samarbejde til udveksling af 
erfaringer, eftersom dette kun er ét aspekt af samarbejdet. Endvidere ville det også være 
hensigtsmæssigt på grundlag af de positive erfaringer med EFRU-støtten at identificere og 
specificere investeringer i restaurering, omstrukturering og fremvisning af kulturarven samt 
investeringer i offentlige strukturer, som spiller en funktionel og strukturel rolle i 
gennemførelsen af ESF-aktiviteter. Det ville endvidere være hensigtsmæssigt klart at definere 
støtteberettigelsen med hensyn til de aktuelle udgifter for at sikre fuldstændighed og 
konsekvens i forhold til andre artikler i forslaget (se artikel 8, stk. 2). 

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 75
Artikel 4, afsnit 1

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 økonomiske strukturer samt at 
skabe langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder, navnlig inden for 
følgende områder:

Or. de

Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 76
Artikel 4, afsnit 1

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 

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

den eksisterende kapacitet ved hjælp af 
programmer, der har til formål at 
modernisere og diversificere de regionale 
økonomiske strukturer, navnlig inden for 
følgende områder:

Or. en

Ændringsforslag af Alfonso Andria

Ændringsforslag 77
Artikel 4, afsnit 1

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 økonomiske, administrative og 
sociale strukturer, navnlig inden for 
følgende områder:

Or. it

Ændringsforslag af Alfonso Andria

Ændringsforslag 78
Artikel 4, stk. - 1 (nyt)

-1) territorial innovation, ikke mindst for at 
forbedre de regionale og lokale 
institutionelle, sociale og økonomiske 
parters potentiale og modernisere de 
overordnede statslige organer, 
udviklingsagenturerne og de finansielle 
institutioner

Or. it

Begrundelse

Den territoriale innovation og virksomhedernes innovation er forskellige begreber, som det er 
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nødvendigt at skelne imellem. Sidstnævnte er uden tvivl vigtig, men blot ét aspekt af den 
territoriale innovation. Derfor er det nødvendigt at understrege vigtigheden af den rolle, som 
de lokale virksomheder skal spille i forbindelse med fremme af den bæredygtige territoriale 
udvikling.

Ændringsforslag af Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber og Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 79
Artikel 4, stk. 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, øget 
iværksætterlyst og innovationsstøtte til små 
og mellemstore virksomheder ved hjælp af 
nye finansieringsinstrumenter, støtte til de 
traditionelle instrumenter for den regionale 
økonomiske udvikling, såsom målrettet 
støtte til etablering af virksomheder og 
erhvervsinvesteringer ud over de små og 
mellemstore virksomheder og etablering og 
udvikling af den økonomiske infrastruktur

Or. de

Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 80
Artikel 4, stk. 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 

1) Forskning og teknologisk udvikling 
(FTU), innovation og iværksætterlyst, 
herunder større regional forsknings- og 
udviklingskapacitet, støtte til forskning og 
udvikling i små og mellemstore 
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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

virksomheder og til teknologioverførsel, 
indsamling og formidling af information, 
finansiering af virksomheders indførelse af 
ny teknologi, kvalitetsprocedurer, tekniske 
og miljømæssige standarder, øget kontakt 
mellem virksomheder, universiteter, ikke-
statslige organisationer og forsknings- og 
teknologicentre, etablering af 
virksomhedsnetværk og -klynger, støtte til 
forretnings- og teknologiydelser til grupper 
af virksomheder, øget iværksætterlyst og 
innovationsstøtte til virksomheder ved hjælp 
af nye finansieringsinstrumenter

Or. en

Begrundelse

Formålet er her at fremme en bedre kontrol med og udbredelse af FTU. Bestemmelserne i 
afsnit 1 skal være mere fleksible for at gøre det muligt for virksomheder og ikke kun små og 
mellemstore virksomheder at deltage i FTU-aktiviteter. Dette har stor betydning, da større 
virksomheders deltagelse forstærker virkningen.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 81
Artikel 4, stk. 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 og integrationen i det 
europæiske forskningsområde, 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, f.eks. ved at undersøge 
muligheder for partnerskaber mellem den 
offentlige og den private sektor, 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 
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nye finansieringsinstrumenter

Or. pt

Begrundelse

En passende metode til forbedring af den teknologiske udvikling kunne være mere aktivt at 
integrere den regionale FTU-kapacitet i det europæiske forskningsområde, som det omtales i 
Lissabon-strategien. 
Etablering af partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor, hvor dette er muligt, 
kunne åbne mulighed for, at det forskellige potentiale på universiteterne kunne tilpasses 
bedre til arbejdsmarkedets behov.

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez og Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 82
Artikel 4, stk. 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 og reduktion af 
teknologikløften mellem regionerne, 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

Or. es

Ændringsforslag af Brigitte Douay og Bernadette Bourzai

Ændringsforslag 83
Artikel 4, stk. 1
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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, øget 
iværksætterlyst og innovationsstøtte til små 
og mellemstore virksomheder ved hjælp af 
nye finansieringsinstrumenter, styrkelse af 
ekspertisen, muligheden for at træffe 
foranstaltninger og repræsentationen i 
organisationer af små og mellemstore 
virksomheder, mikrovirksomheder og 
håndværksvirksomheder samt samarbejde 
og koordinering mellem disse 
organisationer og dem i de gamle 
medlemsstater

Or. fr

Begrundelse

Det vil kun være muligt at gennemføre foranstaltningerne i artikel 4, hvis de organisationer, 
der repræsenterer SMV'erne, mikrovirksomhederne og håndværksvirksomhederne, deltager 
og involveres. Konvergensmålene opfyldes gennem en aktiv støttepolitik for disse 
organisationer. Samarbejdet mellem organisationerne i de nye og gamle medlemsstater er 
afgørende. 

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Ændringsforslag 84
Artikel 4, stk. 1, litra a (nyt)

1a) Resultaterne af den forskning, som helt 
og holdent er finansieret med offentlige 
midler over EU-budgettet, eller nationale 
forskningsinstitutter, som endnu ikke er 
patenteret, kan tilbydes vederlagsfrit til 
SMV'er, såfremt denne forskning omsættes 
direkte til innovation, der fører til et 
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industrielt gode. For at understøtte 
udvekslingen af viden uden at skulle 
udvikle ny ekspertise bør en regional eller 
national "videnkupon" være et almindeligt 
tilgængeligt instrument.

Or. en

Begrundelse

Der findes ikke i EU og muligvis heller ikke i de fleste medlemsstater nogen mekanisme, 
hvorigennem den forskning, der udføres på universiteter eller forskningsinstitutter, ville 
komme i industriel anvendelse. Dette udgør en hindring for udviklingen, hvilket søges 
afhjulpet med dette ændringsforslag. Der indføres en ny støttemekanisme for SMV'er, hvor 
den eksisterende viden fra forskningsinstitutter anvendes, og SMV'ers anvendelse af 
videnkuponer støttes. Denne forskning blev gjort mulig med offentlige midler. 

Ændringsforslag af Eluned Morgan, Catherine Stihler

Ændringsforslag 85
Artikel 4, stk. 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 til og udvikling af offentlige 
online-ydelser, bistand og ydelser til små og 
mellemstore virksomheder, og navnlig 
socialt udstødte grupper, således at de kan 
indføre og reelt anvende informations- og 
kommunikationsteknologien optimalt

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tage de socialt udstødte grupper med for at opfylde målene med 
strukturfondene. 

Ændringsforslag af Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Ændringsforslag 86
Artikel 4, stk. 2

2) Informationssamfundet, herunder 2) Informationssamfundet, herunder 
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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

udarbejdelse af indhold, tjenesteydelser og 
applikationer af relevans for lokalområdet, 
bedre adgang, navnlig adgang 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

Or. en

Begrundelse

Artikel 4 i EFRU-forordningen, som kun omhandler mål 1-regioner, fremhæver med rette 
informationssamfundets betydning. 

Inddragelse er et afgørende element i Fællesskabets mål om at skabe et informationssamfund 
for alle, dvs. fremme af adgang til informationssamfundet for sårbare grupper. EFRU skal 
stræbe efter at opfylde de overordnede mål om e-inddragelse og e-adgang og skal derfor 
sikre, at de aktiviteter, der støttes på dette område, fokuserer på og anerkender behovet for at 
fremme og sikre handicappedes adgang til informationssamfundet.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 87
Artikel 4, stk. 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, navnlig adgang 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

Or. en

Begrundelse

Artikel 4 i EFRU-forordningen, som kun omhandler mål 1-regioner, fremhæver med rette 
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informationssamfundets betydning. Inddragelse er et afgørende element i Fællesskabets mål 
om at skabe et informationssamfund for alle, dvs. fremme af adgang til 
informationssamfundet for sårbare grupper. EFRU skal stræbe efter at opfylde de 
overordnede mål om e-inddragelse og e-adgang og skal derfor sikre, at de aktiviteter, der 
støttes på dette område, fokuserer på og anerkender behovet for at fremme og sikre 
handicappedes adgang til informationssamfundet. 

Ændringsforslag af Bairbre de Brún

Ændringsforslag 88
Artikel 4, stk. 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, 
hjælp til socialt udstødte grupper med at 
overvinde forskellene i adgangen til 
informations- og 
kommunikationsteknologien, 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

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at sikre, at dette mål bidrager til social inddragelse. 

Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 89
Artikel 4, stk. 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, 
hjælp til socialt ugunstigt stillede grupper 
for at undgå forskelle i adgangen til 
informations- og 
kommunikationsteknologien (ikt), bistand 
og ydelser til små og mellemstore 
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virksomheder, således at de kan indføre og 
reelt anvende ikt optimalt¸ udvikling af ikt-
infrastruktur, navnlig 
bredbåndsinfrastruktur, i de mindst 
udviklede regioner og medlemsstater

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på at tackle de betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med 
hensyn til brug af ikt-infrastruktur (f.eks. bredbånd), da dette bidrager væsentligt til 
konvergens, konkurrenceevne og er særdeles vigtigt for alle kompetente myndigheder, som 
udfører offentlige tjenester.

Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 90
Artikel 4, stk. 2, litra a (nyt)

2a) Bedre adgang til og udvikling af 
offentlige online-ydelser, herunder 
udvikling af ikt-infrastrukturen, navnlig 
bredbåndsinfrastrukturen, inden for 
området for offentlige tjenesteydelser 
(sundhedspleje og socialpleje, uddannelse, 
miljøbeskyttelse osv.)

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag 88.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 91
Artikel 4, stk. 2, litra a (nyt)

2a) Fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder, herunder støtte til etablering af 
virksomheder, specifikke tiltag for 
kvindelige iværksættere for at gøre det 
lettere at udnytte nye ideer økonomisk, 
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støtte til universiteters og eksisterende 
firmaers oprettelse af nye firmaer, fremme 
af infrastrukturer og tjenesteydelser, som 
gør det lettere at finde en balance mellem 
familie- og arbejdsliv

Or. de

Begrundelse

Se Europa-Parlamentets beslutning P5_TA(2003) 0093, navnlig afsnit 1 og 14 deri.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 92
Artikel 4, stk. 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 innovativ miljøteknologi, 
investeringer i affaldshåndtering, 
vandhåndtering og vandkvalitet, herunder 
forsyning af rent drikkevand og rensning af 
byspildevand i overensstemmelse med
vandrammedirektivet, herunder 
foranstaltninger vedrørende gennemførelse 
og forbedret luftkvalitet i byområder, 
integreret forureningsforebyggelse og -
kontrol, fjernelse af forurenede 
lossepladser og rensning af forurenede 
lokaliteter og landområder, fremme af 
biodiversitet og naturbeskyttelse, fremme af 
udviklingen af infrastruktur til 
gennemførelse af NATURA 2000, støtte til 
små og mellemstore virksomheder med 
henblik på at fremme bæredygtige 
produktionsmønstre, forebyggelse af 
forurening og omhyggelig forvaltning af 
naturressourcer ved indførelse af 
omkostningseffektive 
miljøforvaltningssystemer og anvendelse af 
innovative teknologier

Or. de
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Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 93
Artikel 4, stk. 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, rensning 
af byspildevand og luft, integreret 
forureningsforebyggelse og -kontrol, 
rensning af forurenede lokaliteter og 
landområder, genopretning af offentligt 
ejede fællesarealer i byområder i forfald, 
udvikling af grønne områder i byerne, 
støjbekæmpelse, beskyttelse af 
vandkvaliteten, vandforvaltning, fremme af 
renere offentlig transport, 
risikoforebyggelse, 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

Or. en

Begrundelse

Formålet er at medtage nogle af aspekterne fra målet "konvergens", der påvirker væsentligt 
flere regioner, som i den aktuelle situation kun er berettiget til støtte under målet "regional 
konkurrenceevne" og/eller målet "europæisk territorialt samarbejde". Desuden skal der 
ligeledes tages højde for det miljøaspekt, der er knyttet til byfornyelse.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 94
Artikel 4, stk. 3, litra a (nyt)

3a) Omlægning, herunder undersøgelse af 
forurenede lossepladser, rehabilitering af 
områder, der tidligere har været anvendt af 
militæret, og omdannelse til områder til 
civilt brug, naturområder eller 
skovrejsning, fjernelse af 
bekæmpelsesmidler, renovering og 
modernisering af barakbygninger og 
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-områder til økonomisk, social og kulturel 
fornyelse, herunder de relevante 
tilgrænsende områder, og i denne 
forbindelse støtte til navnlig SMV'er

Or. de

Begrundelse

Gamle militærområder fra koldkrigstiden udgør en stor genopbygningsbyrde og en hindring 
for udviklingen i nogle regioner og byer med store barakområder. 

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez og Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 95
Artikel 4, stk. 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 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 og til at lette overgangen til 
mere bæredygtig turisme

Or. es

Ændringsforslag af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ændringsforslag 96
Artikel 4, stk. 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 og kultur, herunder 
markedsføring af natur- og kulturressourcer 
som potentiale for udvikling af bæredygtig 
turisme, beskyttelse og styrkelse af 
kulturarven, udvikling af kulturel 
infrastruktur med henblik på at fremme den 
økonomiske udvikling og bidrage til, at 
regionerne bliver mere eftertragtede, og 
støtte til et øget udbud af turist- og 
kulturydelser ved hjælp af nye og mere 
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eksklusive tjenesteydelser

Or. en

Begrundelse

Investeringerne i sportsinfrastruktur og kulturydelser har en stor indvirkning på regionens 
sociale og økonomiske situation. De skaber nye jobmuligheder og turistattraktioner samt 
forbedrer livskvaliteten for regionens indbyggere. Derfor er det meget vigtigt at medtage 
kulturområdet i denne artikel.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 97
Artikel 4, stk. 5, litra a (nyt)

5a) Økonomisk og social fornyelse i 
kriseramte byer og perifere byområder: 
omfattende planer for bæredygtig udvikling 
af kriseramte byområder, små- og 
mellemstore byer, der fungerer som centre 
og perifere byområder, genoplivning af 
forbindelsen mellem by og opland med 
hensyn til tjenesteydelser af almindelig 
økonomisk interesse

Or. de

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 98
Artikel 4, stk. 5, litra b (nyt)

5b) Socialøkonomi: etablering af 
infrastrukturer af et omfang, der passer til 
lokaludviklingen og beskæftigelsen, støtte 
til servicestrukturer i lokalsamfundet med 
henblik på oprettelse af nye arbejdspladser, 
med undtagelse af de foranstaltninger, der 
finansieres af Den Europæiske Socialfond 
(ESF) 

Or. de
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Begrundelse

Socialøkonomien er vigtig for udviklingen i de problemramte byområder i særdeleshed. 
Ordlyden svarer til ordlyden i den nuværende EFRU-forordning (EF) nr. 1783/1999, artikel 
2, stk. 1, litra c), nr. (v) og (vi).

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 99
Artikel 4, stk. 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, navnlig for 
bevægelseshæmmede personer, opnå en 
mere ligelig fordeling på transportformer, 
fremme intermodale systemer, mindske 
miljøforureningen, herunder baggrundsstøj 
og finstøv og indførelse af alternative 
brændsler

Or. de

Ændringsforslag af Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Ændringsforslag 100
Artikel 4, stk. 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, med henblik på at give 
især tiltrædelseslandene mulighed for at 
deltage mere aktivt i arbejdsdelingen i 
Europa og resten af verden, 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

Or. de
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Begrundelse

I henhold til EF-traktatens artikel 160 skal Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Fællesskabet. Det er primært de nye 
delstater i Tyskland og de 10 tiltrædelseslande, der skal inddrages fuldt ud i den globale 
arbejdsdeling.

Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 101
Artikel 4, stk. 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 bygning og 
opgradering af veje uden for TEN-T-
rygraden under hensyntagen til behovet for 
at etablere forbindelser til øer, 
landdistrikter, isolerede egne og andre 
afsidesliggende regioner samt mellem disse 
regioner og Fællesskabets kerneområder,
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

Or. en

Begrundelse

Bygningen og opgraderingen af veje uden for TEN-T-rygraden skal udtrykkeligt fremgå af 
teksten til forordningen, navnlig i lyset af Kommissionens bemærkninger på SAWP-mødet den 
1. oktober, hvor den hævdede, at TEN-T skal finansieres med midler fra Samhørighedsfonden, 
og at de sekundære systemer, for så vidt angår veje, ligeledes skal finansieres med midler fra 
EFRU. I ændringsforslagets anden del sættes der øget fokus på transportbehovene i 
randområder.

Ændringsforslag af Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Ændringsforslag 102
Artikel 4, stk. 6

6) Transportinvesteringer, herunder 6) Transportinvesteringer, herunder 
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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

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

Or. en

Begrundelse

Artikel 4 i EFRU-forordningen, som kun omhandler mål 1-regioner, fremhæver transport. 
EFRU er et vigtigt middel til at reducere og afhjælpe den sociale udstødelse af handicappede 
på alle områder, navnlig ved at fremme og skabe et tilgængeligt fysisk miljø for handicappede 
i forbindelse med turisme, transport og bebyggede områder. Det er afgørende, at 
strukturfondene ikke bidrager til at skabe flere adgangshindringer for handicappede, hvorfor 
det er nødvendigt med en udtrykkelig henvisning for at knytte krav om adgang for 
handicappede til fordelingen af ressourcer.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 103
Artikel 4, stk. 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 
adgangen, navnlig lige adgang til transport 
for handicappede, til og kvaliteten af 
passager- og godstransport, opnå en mere 
ligelig fordeling på transportformer, fremme 
intermodale systemer og mindske 
miljøforureningen

Or. en

Begrundelse

Artikel 4 i EFRU-forordningen, som kun omhandler mål 1-regioner, fremhæver transport. 
EFRU er et vigtigt middel til at reducere og afhjælpe den sociale udstødelse af handicappede 
på alle områder, navnlig ved at fremme og skabe et tilgængeligt fysisk miljø for handicappede 
i forbindelse med turisme, transport og bebyggede områder. Det er afgørende, at 
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strukturfondene ikke bidrager til at skabe flere adgangshindringer for handicappede, hvorfor 
det er nødvendigt med en udtrykkelig henvisning for at knytte krav om adgang for 
handicappede til fordelingen af ressourcer.

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez og Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 104
Artikel 4, stk. 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, store europæiske 
tekniske og logistiske projekter (såsom 
Galileo) 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

Or. es

Ændringsforslag af Arlene McCarthy

Ændringsforslag 105
Artikel 4, stk. 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, bæredygtig 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

Or. en

Begrundelse

Transporten skal være bæredygtig i byområderne. 
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Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 106
Artikel 4, stk. 8

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

8) Investering i uddannelse, der bidrager til, 
at regionerne bliver mere eftertragtede, og 
livskvaliteten øges, samt til forbedring af 
ekspertisen og sikring af adgang til ikt, 
herunder undervisningsinstitutioners 
adgang til bredbånd og computere og 
adgang til FTU-produkter i landbrugs- og 
fiskeriafhængige områder og i områder 
med naturbetingede handicap

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at randområderne kan opnå praktiske fordele ved planerne om at 
udvide ikt-infrastrukturen og anvendelsen heraf.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 107
Artikel 4, stk. 8

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

8) Omfattende investering i uddannelse, der 
bidrager til, at regionerne bliver mere 
eftertragtede, og livskvaliteten øges, samt til 
at genopbygge produktionssystemerne

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med Lissabon-strategien, som blev udarbejdet i forbindelse med Det 
Europæiske Råd i Lissabon i marts 2000.

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez og Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 108
Artikel 4, stk. 8

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

at regionerne bliver mere eftertragtede, og 
livskvaliteten øges, gennem anvendelse af 
nye teknologier (såsom digitale tavler), der 
giver mulighed for fjernadgang

Or. es

Ændringsforslag af Eluned Morgan, Catherine Stihler

Ændringsforslag 109
Artikel 4, stk. 8

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

8) Investering i uddannelse, der bidrager til 
at støtte forbedring af ekspertisen og 
fremme af livslang læring

Or. en

Begrundelse

Forbedring af ekspertisen, fremme af livslang læring og investeringerne i uddannelse 
bidrager til at gøre regionerne mere eftertragtede og højne livskvaliteten. 

Ændringsforslag af Bairbre de Brún

Ændringsforslag 110
Artikel 4, stk. 9

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

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

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at sikre social inddragelse i sundhedsinvesteringerne.
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Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 111
Artikel 4, stk. 9

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

9) Sundhed, herunder investeringer med 
henblik på at udvikle og forbedre 
sundhedsydelser og lige adgang til 
sundhedspleje for sårbare grupper, der 
bidrager til regional udvikling og øget 
livskvalitet i regionerne

Or. en

Begrundelse

Artikel 4 i EFRU-forordningen, som kun omhandler mål 1-regioner, fremhæver 
sundhedspleje. Der skal også rettes opmærksomhed på at sikre, at sårbare grupper, såsom 
handicappede, har lige adgang til sundhedspleje, herunder adgang til sundhedsoplysninger, 
som skal forefindes i tilgængelige formater for handicappede.

Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 112
Artikel 4, stk. 9

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

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

Or. en

Ændringsforslag af Bairbre de Brún

Ændringsforslag 113
Artikel 4, stk. 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 og 
socialøkonomiprojekter med henblik på at 
skabe og bevare job.
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Or. en

Begrundelse

Socialøkonomien er et vigtigt element i forbindelse med bekæmpelse af social udstødelse og 
støtte af bæredygtig udvikling og bør støttes sammen med udviklingen af SMV'er.

Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 114
Artikel 4, stk. 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 samt store 
virksomheder med henblik på at skabe og 
bevare job.

Or. en

Begrundelse

De store virksomheder er af stor betydning for jobskabelsen, og den rådgivende ordfører 
mener således ikke, at det er på sin plads at udelukke dem fra direkte støtte.

Ændringsforslag af Giovanni Claudio Fava

Ændringsforslag 115
Artikel 4, stk. 10, litra a (nyt)

10a) offentlig sikkerhed med henblik på at 
lette gennemførelsen af territoriale 
økonomiske aktiviteter, som skal sikres 
gennem investeringer i teknologi samt i 
oplysningskampagner for at forhindre at 
kriminalitet breder sig i økonomien og 
fremme lovlydighed

Or. it

Ændringsforslag af Arlene McCarthy

Ændringsforslag 116
Artikel 4, stk. 11 (nyt)
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11) Kapacitetsopbygning i de lokale og 
regionale institutioner med henblik på at 
maksimere absorptionskapaciteten gennem 
udveksling af erfaringer mellem 
konvergens- og ikke-konvergensregioner 

Or. en

Begrundelse

De nye medlemsstater skal hurtigt opbygge deres kapacitet for at absorbere strukturfondene. 
Derfor skal programmet især i de første år fokusere på opbygning af den institutionelle 
kapacitet med henblik på at bruge fondene effektivt. Kommissionen har indtil videre målrettet 
ressourcerne på centralforvaltningerne for at forberede dem til medlemskabet, men nu skal 
der fokuseres på de lokale og regionale myndigheder, som stort set er blevet ignoreret. 

Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 117
Artikel 4, stk. 10, litra a (nyt)

10a) Genopbygning af de bebyggede 
områder, herunder renovering, nedrivning, 
forbedring af miljøet omkring bygningerne, 
energieffektivitet og vedvarende 
energiprojekter i områder i forfald.

Or. en

Begrundelse

Genopbygning af de bebyggede områder skal medtages på listen over støtteberettigede tiltag, 
eftersom disse er aktuelle økonomiske, miljømæssige og sociale problemer. Miljøvenlig og 
bæredygtig genopbygning af disse områder er et tværeuropæisk anliggende, som skal 
behandles på EU-plan gennem en integreret fremgangsmåde.

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy

Ændringsforslag 118
Artikel 4, stk. 10, litra a (nyt)

10a) Styrkelse af struktureringen, den 
institutionelle kapacitet og 
repræsentationen i organisationer og andre 
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sammenslutninger for SMV'er, 
mikrovirksomheder og 
håndværksvirksomheder

Or. fr

Begrundelse

SMV'erne skal konstant tilpasse og forbedre deres miljø med henblik på at forblive 
konkurrencedygtige og dermed bidrage til den økonomiske og sociale samhørighed. De skal 
have støtte til at opfylde denne rolle.

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 119
Artikel 5, afsnit 1

I forbindelse med målet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse" skal 
støtten fra EFRU som led i regionale 
strategier for bæredygtig udvikling 
koncentreres om følgende prioriterede 
opgaver:

I forbindelse med målet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse" skal 
støtten fra EFRU som led i regionale 
strategier for bæredygtig udvikling 
koncentreres om følgende prioriterede 
opgaver, idet der opretholdes en vis 
fleksibilitet for regioner, der er under 
optrapning::

Or. es

Begrundelse

Regioner, der først lige er ved at træde ind i den nye kategori af regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse, men som endnu ikke har gennemført den egentlige konvergensproces, skal 
gives en hvis fleksibilitet til at fastsætte prioriteter med henblik på at give dem mulighed for at 
øge foranstaltningernes effektivitet i forhold til deres reelle og specifikke behov på et givent 
tidspunkt, således at de ikke løbes over ende af de regioner, som har en komparativ 
udviklingsfordel i visse sektorer. 

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 120
Artikel 5, afsnit 1

I forbindelse med målet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse" skal 
støtten fra EFRU som led i regionale 

I forbindelse med målet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse" skal 
støtten fra EFRU som led i regionale 
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strategier for bæredygtig udvikling 
koncentreres om følgende prioriterede 
opgaver:

strategier for bæredygtig økonomisk 
udvikling og i betragtning af målene i 
rammeprogram 7 først og fremmest 
koncentreres på følgende prioriterede 
områder:

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at der er en bedre synergi mellem rammefinansieringsprogrammet og 
strukturfondsprogrammet.

Ændringsforslag af Arlene McCarthy

Ændringsforslag 121
Artikel 5, afsnit 1

I forbindelse med målet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse" skal 
støtten fra EFRU som led i regionale 
strategier for bæredygtig udvikling 
koncentreres om følgende prioriterede 
opgaver:

I forbindelse med målet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse" skal 
støtten fra EFRU som led i regionale 
strategier for økonomisk og bæredygtig 
udvikling koncentreres om følgende 
prioriterede opgaver:

Or. en

Begrundelse

Alle regioner har en eller anden form for regional økonomisk strategi, og EFRU skal søge at 
skabe merværdi i forhold til disse i stedet for at kopiere dem.

Ændringsforslag af Catherine Stihler

Ændringsforslag 122
Artikel 5, stk. 1, indledning

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

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



(Ekstern oversættelse)

PE 357.528v01-00 54/154 AM\562438DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

De lokale prioriteter skal anerkendes med henblik på effektivt at gennemføre strategierne for 
regional konkurrenceevne og beskæftigelse.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 123
Artikel 5, stk. 1, indledning

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

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

Or. en

Begrundelse

Set i lyset af de respektive områders forskellige økonomiske og sociale forhold og deres 
forskellige udviklingsmuligheder og -behov skal der være mulighed for en større fleksibilitet 
med hensyn til fastlæggelsen af de specifikke foranstaltninger i de forskellige regioner og 
byområder i forbindelse med de tre prioriterede områder, inden for hvilke EFRU kan yde 
støtte.

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez og Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 124
Artikel 5, stk. 1

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

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

Or. es
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Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 125
Artikel 5, stk. 1, indledning

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

1) Innovation og videnøkonomi gennem 
støtte til udformning og gennemførelse af 
regionale innovationsstrategier, der kan føre 
til effektive regionale innovationsordninger, 
som også bør tage højde for handicappedes 
adgang, navnlig ved at:

Or. en

Begrundelse

EFRU er et vigtigt middel til at reducere og afhjælpe den sociale udstødelse af handicappede 
på alle områder, navnlig ved at fremme og skabe et tilgængeligt miljø for handicappede.  
Adgang er en vigtig og central del af strategien for bæredygtig regional udvikling og skal 
anerkendes som en prioritet. Med hensyn til udvikling i byerne er det nødvendigt at fokusere 
på socialt udstødte personer, navnlig i forbindelse med byplanlægningen. De handicappedes 
adgang til bymiljøet er afgørende.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 126
Artikel 5, stk. 1

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

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

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med partnerskabsprincippet, som giver mulighed for, at de regionale og 
lokale prioriteter anerkendes, og sikrer effektiv gennemførelse af lokale strategier for 
konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse.
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Ændringsforslag af Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez og Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 127
Artikel 5, stk. 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) skabe og 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

Or. es

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 128
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, navnlig 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

Or. de

Begrundelse

Som OECD indtrængende opfordrer til i sin seneste publikation om regional udvikling, skal 
innovation ikke kun begrænses til forskning og udvikling (dvs. en teknologisk strategi), men 
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bør give mulighed for at betragte innovation i et bredere perspektiv.

Ændringsforslag af Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper og Maria Berger

Ændringsforslag 129
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 ved at yde støtte til erhvervs-
eller teknologispecifikke kompetencecentre, 
fremme industriel FTU og SMV'er og 
teknologioverførsel, udarbejde 
teknologiprognoser og foretage 
internationale sammenligninger af 
innovationspolitikker, støtte 
virksomhedssamarbejde og fælles politikker 
for forskning, teknologisk udvikling og 
innovation

Or. de

Begrundelse

Denne ændring vil betyde, at der lægges et praktisk fokus på især SMV'erne, hvilket netop er 
der, hvor man finder innovationen (Lissabon-processen). Der er et særligt behov for at 
fremme sådanne ideer.

Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 130
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 

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

virksomhedssamarbejde og fælles politikker 
for forskning, teknologisk udvikling og 
innovation

Or. de

Begrundelse

Som OECD indtrængende opfordrer til i sin seneste publikation om regional udvikling, skal 
innovation ikke kun begrænses til forskning og udvikling (dvs. en teknologisk strategi), men 
bør give mulighed for at betragte innovation i et bredere perspektiv.

Ændringsforslag af Brigitte Douay og Bernadette Bourzai

Ændringsforslag 131
Artikel 5, stk. 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 renere og ny teknologi i små og 
mellemstore virksomheder og gennem 
specifikke foranstaltninger og 
handlingsplaner, som sigter mod at 
stimulere innovationen i meget små 
virksomheder

Or. fr

Begrundelse

Små virksomheder og mikrovirksomheder berøres direkte af de foreslåede foranstaltninger.  
Støtten til innovation i disse meget små virksomheder skal omfatte foranstaltninger, der er 
specifikt rettet mod dem.

Ændringsforslag af Elspeth Attwooll

Ændringsforslag 132
Artikel 5, stk. 1, litra b
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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, forbedre deres adgang til 
finansiering og lån, give små og 
mellemstore virksomheder lettere adgang til 
avancerede forretningsydelser og fremme 
integrationen af renere og ny teknologi i små 
og mellemstore virksomheder

Or. en

Begrundelse

Henvisningen i artikel 2, stk. 1, litra c) (iii), i den nuværende EFRU-forordning til 
virksomheders adgang til finansiering og lån skal bevares. 

Ændringsforslag af Alyn Smith

Ændringsforslag 133
Artikel 5, stk. 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 og andet samarbejde mellem 
sektorer, 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

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke kun udvikles innovative strategier i forbindelse med universiteter og erhvervsliv 
eller specialiserede virksomhedsnetværk, men også gennem nye former for samarbejde 
mellem sektorer.
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Ændringsforslag af Konstantinos Hatzidakis

Ændringsforslag 134
Artikel 5, stk. 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 og modernisering 
ved at øge de direkte investeringer, 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

Or. el

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at udvide muligheden for at styrke SMV'erne ved at henvise 
til behovet for modernisering ud over stimulering af innovationen. Endvidere er der behov for 
udtrykkeligt at nævne direkte investeringer som et middel til at opfylde disse mål.  

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Ændringsforslag 135
Artikel 5, stk. 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 civilsamfundet og 
erhvervsliv og 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

Or. en

Begrundelse

Partnerskaber er en ny form for samarbejde, der sigter på at stimulere innovation. 
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Inddragelsen af interessenter på flere niveauer fra den offentlige og den private sektor bør 
ikke undervurderes, hvorfor dette ændringsforslag blot indfører partnerskabet mellem 
civilsamfundet og erhvervslivet.

Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 136
Artikel 5, stk. 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 navnlig 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

Or. de

Begrundelse

Det er utilstrækkeligt kun at fokusere på SMV'er, som de er snævert defineret i 
bistandslovgivningen. En vellykket regionalpolitik kræver tilpasning til de specifikke 
regionale karakteristika og krav ved at give et passende råderum.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 137
Artikel 5, stk. 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 navnlig 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
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Or. de

Begrundelse

Det er utilstrækkeligt kun at fokusere på SMV'er, som de er snævert defineret i 
bistandslovgivningen. En vellykket regionalpolitik kræver tilpasning til de specifikke 
regionale karakteristika og krav ved at give et passende råderum.

Ændringsforslag af Salvatore Tatarella

Ændringsforslag 138
Artikel 5, stk. 1, litra b a (nyt)

ba) etablering af en tættere forbindelse 
mellem viden og beskæftigelse med henblik 
på at give unge studerende mulighed for at 
få undervisning, der er tilpasset de 
jobmuligheder, der faktisk eksisterer i 
industrien

Or. it

Begrundelse

EFRU bør i forbindelse med målet om konkurrenceevne og beskæftigelse fremme en 
jobskabende udvikling, navnlig for unge, som har bedst mulighed for at realisere 
vidensamfundet.

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 139
Artikel 5, stk. 1, litra c

c) fremme iværksætterlysten ved at gøre det 
lettere at udnytte nye ideer økonomisk og 
støtte universiteters og eksisterende firmaers 
oprettelse af nye firmaer

c) fremme iværksætterlysten ved at gøre det 
lettere at udnytte nye ideer økonomisk, støtte 
universiteters og eksisterende firmaers 
oprettelse af nye firmaer samt udarbejde 
handlingsplaner til stimulering af 
etablering, overtagelse, udvikling og 
modernisering af meget små virksomheder 
og håndværksvirksomheder

Or. fr
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Begrundelse

Meget små virksomheder og håndværksvirksomheder, navnlig i de traditionelle sektorer, er 
vigtige "jobkilder", hvis betydelige innovationspotentiale ikke udnyttes fuldt ud. Det er meget 
vigtigt, at regioner, som ønsker at udnytte dette potentiale, ikke fratages muligheden for at 
støtte udviklingen af disse virksomheder, som det er tilfældet i dag.

Ændringsforslag af Catherine Stihler, Eluned Morgan

Ændringsforslag 140
Artikel 5, stk. 1, litra c

c) fremme iværksætterlysten ved at gøre det 
lettere at udnytte nye ideer økonomisk og 
støtte universiteters og eksisterende firmaers 
oprettelse af nye firmaer

c) fremme iværksætterlysten ved at gøre det 
lettere at udnytte nye ideer økonomisk, 
herunder innovative strategier for 
stimulering af socialøkonomien og den 
lokale udvikling, og støtte universiteters og 
eksisterende firmaers oprettelse af nye 
firmaer

Or. en

Begrundelse

Forordningens nuværende tekst indeholder ikke bestemmelser om, at EFRU skal støtte 
samfundsøkonomisk udvikling uden for de i artikel 8 nævnte områder.

Ændringsforslag af Brigitte Douay og Bernadette Bourzai

Ændringsforslag 141
Artikel 5, stk. 1, litra c

c) fremme iværksætterlysten ved at gøre det 
lettere at udnytte nye ideer økonomisk og 
støtte universiteters og eksisterende firmaers 
oprettelse af nye firmaer

c) fremme iværksætterlysten ved at gøre det 
lettere at udnytte nye ideer økonomisk og 
støtte universiteters og eksisterende firmaers 
oprettelse af nye firmaer ved at tilskynde til 
partnerskab mellem eksisterende firmaer 
og universiteter, tekniske skoler og 
handelsskoler samt lærlingeinstitutioner

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve begrebet "partnerskaber" og at nævne tekniske skoler, 
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handelsskoler og lærlingeinstitutioner, som er tæt forbundet med (meget) små virksomheder 
og håndværksvirksomheder.

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy

Ændringsforslag 142
Artikel 5, stk. 1, litra c

c) fremme iværksætterlysten ved at gøre det 
lettere at udnytte nye ideer økonomisk og 
støtte universiteters og eksisterende firmaers 
oprettelse af nye firmaer

c) fremme iværksætterlysten ved at gøre det 
lettere at udnytte nye ideer økonomisk og 
støtte universiteters og eksisterende firmaers 
oprettelse af nye firmaer ved at tilskynde til 
partnerskab mellem eksisterende firmaer 
og højere uddannelsesinstitutioner, 
tekniske skoler og handelsskoler samt 
lærlingeinstitutioner

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke kun universiteter, der bør være støtteberettigede. 

Ændringsforslag af Ambroise Guellec

Ændringsforslag 143
Artikel 5, stk. 1, litra c

c) fremme iværksætterlysten ved at gøre det 
lettere at udnytte nye ideer økonomisk og 
støtte universiteters og eksisterende firmaers 
oprettelse af nye firmaer

c) fremme iværksætterlysten ved at gøre det 
lettere at udnytte nye ideer økonomisk og 
støtte universiteters og eksisterende firmaers 
oprettelse af nye firmaer ved at tilskynde til 
partnerskab mellem eksisterende firmaer 
og højere uddannelsesinstitutioner, 
tekniske skoler og handelsskoler samt 
lærlingeinstitutioner

Or. fr

Begrundelse

Ordet "universitet" er for snævert, eftersom andre uddannelsesinstitutioner også bidrager til
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oprettelse af nye firmaer. 

Ændringsforslag af Ambroise Guellec og Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 144
Artikel 5, stk. 1, litra c

c) fremme iværksætterlysten ved at gøre det 
lettere at udnytte nye ideer økonomisk og 
støtte universiteters og eksisterende firmaers 
oprettelse af nye firmaer

c) fremme iværksætterlysten ved at gøre det 
lettere at udnytte nye ideer økonomisk, 
herunder innovative strategier for 
stimulering af socialøkonomien og den 
lokale udvikling, og støtte universiteters og 
eksisterende firmaers oprettelse af nye 
firmaer

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med Lissabon-strategien, som blev udarbejdet i forbindelse med Det 
Europæiske Råd i Lissabon i marts 2000. Dette ændringsforslag lukker et hul i den 
nuværende forordningstekst, navnlig i artikel 8, som ikke indeholder noget om andre sektorer 
med potentiale til at skabe økonomisk vækst.

Ændringsforslag af Eluned Morgan, Catherine Stihler

Ændringsforslag 145
Artikel 5, stk. 1, litra c

c) fremme iværksætterlysten ved at gøre det 
lettere at udnytte nye ideer økonomisk og 
støtte universiteters og eksisterende firmaers 
oprettelse af nye firmaer

c) fremme iværksætterlysten ved at gøre det 
lettere at udnytte nye ideer økonomisk, 
herunder innovative strategier for 
stimulering af socialøkonomien og den 
lokale udvikling, og støtte universiteters og 
eksisterende firmaers oprettelse af nye 
firmaer

Or. en

Begrundelse

Forordningens nuværende tekst indeholder ikke bestemmelser om, at EFRU skal støtte 



(Ekstern oversættelse)

PE 357.528v01-00 66/154 AM\562438DA.doc

DA

samfundsøkonomisk udvikling uden for de i artikel 8 nævnte områder.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Ændringsforslag 146
Artikel 5, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) fremme af partnerskaber mellem den 
offentlige og den private sektor i 
forbindelse med produktionen af produkter 
og tjenesteydelser;

Or. en

Begrundelse

Dette er en præcisering, som tilføjer "partnerskaber mellem den offentlige og den private 
sektor" til arsenalet af instrumenter.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 147
Artikel 5, stk. 1, litra d

d) udforme nye finansielle instrumenter og 
startfaciliteter, der kan føre til etablering 
eller udvidelse af videnintensive 
virksomheder

d) udforme nye finansielle instrumenter, 
lokale infrastrukturbetingelser og 
startfaciliteter, der kan føre til etablering og 
udvidelse af videnintensive virksomheder

Or. de

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 148
Artikel 5, stk. 1, litra d a (nyt)

2a) Fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder, herunder støtte til etablering af 
virksomheder, specifikke tiltag for 
kvindelige iværksættere for at gøre det 
lettere at udnytte nye ideer økonomisk, 
støtte til universiteters og eksisterende 
firmaers oprettelse af nye firmaer, fremme 
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af infrastrukturer og tjenesteydelser, som 
gør det lettere at finde en balance mellem 
familie- og arbejdsliv

Or. de

Ændringsforslag af Eluned Morgan, Catherine Stihler

Ændringsforslag 149
Artikel 5, stk. 1, litra d

d) udforme nye finansielle instrumenter og 
startfaciliteter, der kan føre til etablering 
eller udvidelse af videnintensive 
virksomheder

d) udforme nye finansielle instrumenter og 
faciliteter, der kan bidrage til de små og 
mellemstore virksomheders FTU-kapacitet 
og fremme iværksætterlyst og etablering af 
nye virksomheder gennem 
investeringskapital og startfaciliteter 

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at der er en bedre synergi mellem rammefinansieringsprogrammet og 
strukturfondsprogrammet.

Ændringsforslag af Stavros Arnaoutakis

Ændringsforslag 150
Artikel 5, stk. 1, litra d

d) udforme nye finansielle instrumenter og 
startfaciliteter, der kan føre til etablering 
eller udvidelse af videnintensive 
virksomheder

d) udforme nye finansielle instrumenter og 
startfaciliteter, der kan føre til etablering 
eller udvidelse af videnintensive 
virksomheder og teknologi, hvor det er 
muligt

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt med alle midler at støtte fremme af teknologi, som en strukturel faktor i 
udviklingen.
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Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 151
Artikel 5, stk. 1, litra d

d) udforme nye finansielle instrumenter og 
startfaciliteter, der kan føre til etablering 
eller udvidelse af videnintensive 
virksomheder

d) udforme nye finansielle instrumenter og 
startfaciliteter, der kan føre til etablering 
eller udvidelse af videnintensive 
virksomheder, navnlig SMV'er

Or. pt

Begrundelse

Understreger behovet for større investeringer i små- og mellemstore virksomheder, som yder 
et betydeligt bidrag til Fællesskabets BNP.

Ændringsforslag af Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai, Eluned Morgan

Ændringsforslag 152
Artikel 5, stk. 1, litra d a (nyt)

da) øge den aktive inddragelse af de mest 
ugunstigt stillede grupper i by- og 
landdistrikterne i udviklingen af deres 
samfund og lokaløkonomien

Or. en

Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 153
Artikel 5, stk. 1, litra d a (nyt)

da) mobilisering af det eksisterende 
potentiale til regional udvikling ved at 
skabe og støtte lokale og regionale 
rådgivnings-, aktiverings- og 
koordinationscentre (regional 
kapacitetsopbygning)

Or. de
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Begrundelse

Der er i nogle tilfælde stadig behov for regional kapacitetsopbygning inden for rammerne af 
målet "regional konkurrenceevne og beskæftigelse".

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez og Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 154
Artikel 5, stk. 1, litra d a (nyt)

da) opbygning og udrustning af 
teknologicentre og forsknings- og 
udviklingscentre

Or. es

Begrundelse

For at opfylde målene i Lissabon- og Göteborg-strategien for forskning og innovation, skal 
der også være støtte til oprettelse af forskningscentre og teknologicentre af høj kvalitet.

Ændringsforslag af Eluned Morgan, Catherine Stihler

Ændringsforslag 155
Artikel 5, stk. 1, litra e a (nyt)

ea) fremme af samfundsbaseret økonomisk 
genopbygning

Or. en

Begrundelse

Mange af de mest vellykkede EFRU-aktiviteter er gennemført via grupper baseret i 
lokalsamfundene. Dette bør anerkendes og støttes. 

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 156
Artikel 5, stk. 1, litra d a (nyt)

da) mobilisering af det eksisterende 
potentiale til regional udvikling ved at 
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skabe og støtte lokale og regionale 
rådgivnings-, aktiverings- og 
koordinationscentre (regional 
kapacitetsopbygning)

Or. de

Begrundelse

Der er i nogle tilfælde stadig behov for regional kapacitetsopbygning inden for rammerne af 
målet "regional konkurrenceevne og beskæftigelse".

Ændringsforslag af Brigitte Douay og Bernadette Bourzai

Ændringsforslag 157
Artikel 5, stk. 1, litra d a (nyt)

(da) udarbejdelse af planer og strategier for 
stimulering af etablering, overtagelse, 
udvikling og modernisering af små 
virksomheder og mikrovirksomheder samt 
håndværksvirksomheder

Or. fr

Begrundelse

Regioner, som måtte ønske det, vil stadig kunne støtte udviklingen af meget små 
virksomheder, som det er tilfældet i dag.

Ændringsforslag Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger og Lambert van 
Nistelrooij

Ændringsforslag 158
Artikel 4, stk. 1, litra d a (nyt)

da) direkte støtte til investeringer i SMV'er, 
som bidrager til jobskabelse og -bevarelse

Or. de
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Begrundelse

I problemramte regioner er den bedste hjælp ofte at støtte den eksisterende økonomiske 
struktur. Direkte investeringsstøtte er sammen med innovationsstøtte særligt vigtigt her, og 
det bør være en mulighed.

Ændringsforslag af Bairbre de Brún

Ændringsforslag 159
Artikel 5, stk. 1, litra e a (nyt)

ea) støtte til de socialt udstødte grupper i 
forbindelse med forskelle i adgangen til ikt

Or. en

Begrundelse

For a sikre at alle sociale grupper får lige meget ud af adgangen til ikt.

Ændringsforslag af Bairbre de Brún

Ændringsforslag 160
Artikel 5, stk. 1, litra f a (nyt)

fa) identificering af de sociale behov i de 
ugunstigt stillede samfund og støtte til 
udviklingen af bæredygtige 
socialøkonomiske virksomheder til at 
opfylde sådanne behov

Or. en

Begrundelse

Socialøkonomien skal klart identificeres og støttes på lige fod med SMV'er og iværksætterlyst. 

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 161
Artikel 5, stk. 2

2) Miljø og risikominimering, navnlig ved 2) Miljø og risikominimering, herunder:
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at:

Or. en

Begrundelse

Set i lyset af de respektive områders forskellige økonomiske og sociale forhold og deres 
forskellige udviklingsmuligheder og -behov skal der være mulighed for en større fleksibilitet 
med hensyn til fastlæggelsen af de specifikke foranstaltninger i de forskellige regioner og 
byområder i forbindelse med de tre prioriterede områder, inden for hvilke EFRU kan yde 
støtte.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 162
Artikel 5, stk. 2, litra a a (nyt)

aa) turisme, herunder fremme af de 
naturlige og kulturelle aktivers potentiale 
for udvikling af bæredygtig turisme, 
beskyttelse og forøgelse af kulturarven som 
støtte for økonomisk udvikling, hjælp til at 
forbedre udbuddet af turismetjenesteydelser 
gennem nye tjenester med stor merværdi, 
hvor det klart kan påvises, at dette vil styrke 
det pågældende områdes BNI

Or. en

Begrundelse

Turisme og fremme af naturlige og kulturelle aktiver spiller en vigtig rolle for forbedringen af 
regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Denne forudsætning er blevet accepteret under 
de nugældende strukturfonde, og den er på vellykket vis blevet brugt til at nå fondenes 
målsætninger.

Ændringsforslag af Elspeth Attwooll

Ændringsforslag 163
Artikel 5, stk. 2, litra a

a) fremme investeringer til rensning af 
forurenede lokaliteter og landområder og 
udbygge infrastruktur til beskyttelse af 

a) fremme investeringer til rensning af 
forurenede og ubeboede lokaliteter og 
landområder samt forladte industrigrunde 
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biodiversitet og styrkelse af Natura 2000, 
som bidrager til bæredygtig økonomisk
udvikling og diversificering af landdistrikter

og udbygge infrastruktur forbundet med 
gennemførelse af miljølovgivning, 
biodiversitet og styrkelse af Natura 2000-
forvaltningen, som bidrager til bæredygtig 
udvikling og diversificering af landdistrikter

Or. en

Begrundelse

Omfanget af støtteberettigede aktiviteter skal udvides til at omfatte ubeboede lokaliteter og 
landområder samt forladte industrigrunde. Forladte industrigrunde kan defineres som 
lokaliteter eller landområder, som tidligere er anvendt eller udstykket, og som ikke længere 
udnyttes fuldt ud, selv om de kan være delvist beboet eller anvendt. De kan også være tomme, 
ubeboede eller forurenede.

Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 164
Artikel 5, stk. 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 
udvikling af grønne områder i byerne og 
udbygge infrastruktur til beskyttelse af 
biodiversitet og styrkelse af Natura 2000, 
som bidrager til bæredygtig økonomisk 
udvikling og diversificering af landdistrikter

Or. en

Begrundelse

Der skal også tages højde for det miljøaspekt, der er knyttet til genopretningen i byområder.

Ændringsforslag af Catherine Stihler

Ændringsforslag 165
Artikel 5, stk. 2, litra a a (nyt)

aa) turisme, herunder fremme af de 
naturlige og kulturelle aktivers potentiale 
for udvikling af bæredygtig turisme, 
beskyttelse og forøgelse af kulturarven som 
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støtte for økonomisk udvikling, hjælp til at 
forbedre udbuddet af turismetjenesteydelser 
gennem nye tjenester med stor merværdi

Or. en

Begrundelse

Turisme og fremme af naturlige og kulturelle aktiver spiller en vigtig rolle for forbedringen af 
regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Denne forudsætning er blevet accepteret under 
de nugældende strukturfonde, og den er på vellykket vis blevet brugt til at nå fondenes 
målsætninger.

Ændringsforslag af Konstantinos Hatzidakis

Ændringsforslag 166
Artikel 5, stk. 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 forvaltning af 
fast og flydende affald, 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

Or. el

Begrundelse

I lyset af problemets omfang er det vigtigt udtrykkeligt at medtage forvaltningen af fast og 
flydende affald blandt prioriteterne for EFRU-støtte i miljøsektoren. 

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 167
Artikel 5, stk. 2, litra a a (nyt)

aa) omlægning, herunder undersøgelse af 
forurenede lossepladser, rehabilitering af 
områder, der tidligere har været anvendt af 
militæret, og omdannelse til områder til 
civilt brug, naturområder eller 
skovrejsning, fjernelse af 
bekæmpelsesmidler, renovering og 
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modernisering af barakbygninger og 
-områder til økonomisk, social og kulturel 
fornyelse, herunder de relevante 
tilgrænsende områder, og i denne 
forbindelse støtte til navnlig SMV'er

Or. de

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 168
Artikel 5, stk. 2, litra b

b) anspore til bedre energiudnyttelse og 
produktion af vedvarende energi

b) anspore til bedre energiudnyttelse og 
produktion af vedvarende energi, udvikling 
af effektive energistyringssystemer og 
reduktion af CO2-emissioner og andre 
giftige emissioner

Or. de

Begrundelse

Afspejler URBAN II (2000/C 141 04), nr. 12, femte led. 

Ændringsforslag af Elspeth Attwooll

Ændringsforslag 169
Artikel 5, stk. 2, litra b

b) anspore til bedre energiudnyttelse og 
produktion af vedvarende energi

b) anspore til bedre energiudnyttelse, 
produktion af vedvarende energi, 
bæredygtig teknologisk udvikling, 
affaldshåndtering og genvinding

Or. en

Begrundelse

Inden for rammerne af fremme af de miljømæssige aspekter af den bæredygtige udvikling i 
forbindelse med målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse skal stimulering af 
bæredygtig teknologisk udvikling, affaldshåndtering og genvinding også betragtes som 
afgørende faktorer. 
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Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 170
Artikel 5, stk. 2, litra c

c) fremme renere offentlig transport i 
byområder

c) fremme miljøvenlig offentlig transport 
gennem integrerede offentlige 
transportsystemer, fremme af cykel- og 
fodgængertrafik og intelligente 
kommunikationssystemer, som kan 
reducere antallet af rejser med private biler

Or. de

Begrundelse

Ordlyd taget fra URBAN II (2000/C 141 04), nr. 12, fjerde led.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 171
Artikel 5, stk. 2, litra c

c) fremme renere offentlig transport i 
byområder

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

Or. en

Begrundelse

EFRU er et vigtigt middel til at reducere og afhjælpe den sociale udstødelse af handicappede 
på alle områder, navnlig ved at fremme og skabe et tilgængeligt miljø for handicappede.  
Adgang er en vigtig og central del af strategien for bæredygtig regional udvikling og skal 
anerkendes som en prioritet. Med hensyn til udvikling i byerne er det nødvendigt at fokusere 
på socialt udstødte personer, navnlig i forbindelse med byplanlægningen. De handicappedes 
adgang til bymiljøet er afgørende.

Ændringsforslag af Richard Howitt, Catherine Stihler

Ændringsforslag 172
Artikel 5, stk. 2, litra d
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d) udarbejde planer for og foranstaltninger 
til at minimere eller håndtere naturlige og 
teknologiske risici.

d) udarbejde planer for og foranstaltninger 
til at minimere eller håndtere naturlige og 
teknologiske risici samt afbøde 
virksomhedernes og husholdningernes 
indvirkning på miljøet

Or. en

Begrundelse

Mange regioner står over for en række udfordringer med hensyn til den bæredygtige 
udvikling, navnlig i forbindelse med den forventede økonomiske og fysiske vækst og de 
anslåede virkninger af klimaændringerne. På samme måde har vurderingerne af 
bæredygtigheden af både den økonomiske og den fysiske strategi for regionerne identificeret 
den mulige indvirkning af den anslåede vækst på regionens miljø, med særligt fokus på 
spørgsmål som bæredygtig vand- og energiforsyning og de anslåede stigninger i affald og 
transport på tværs af regionen.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 173
Artikel 5, stk. 2, litra d a (nyt)

da) gennemførelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. 
oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme 
for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger1

––––––––––––––
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

Or. de

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez og Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 174
Artikel 5, stk. 2, litra d a (nyt)

da) opbygning af infrastruktur til 
affaldsforvaltning, vandforsyning og 
rensning af spildevand

Or. es
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Begrundelse

For at opfylde målene i Lissabon- og Göteborg-strategien for forskning og innovation, skal 
der også gives støtte til oprettelse af forskningscentre og teknologicentre af høj kvalitet.

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 175
Artikel 5, stk. 3

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

3) Adgang til transport og 
telekommunikationsydelser af almen 
økonomisk interesse, navnlig ved at:

a) styrke sekundære transportnet ved at 
forbedre forbindelsen til transeuropæiske 
net, til regionale jernbaneknudepunkter, 
lufthavne og havne eller til multimodale 
transportcentre ved at etablere radiale 
forbindelser til større jernbanelinjer og 
fremme anvendelsen af regionale og lokale 
indre vandveje

a) styrke sekundære transportnet ved at 
forbedre forbindelsen til store europæiske 
akser, til regionale jernbaneknudepunkter, 
lufthavne og havne eller til multimodale 
transportcentre ved at etablere radiale 
forbindelser til større jernbanelinjer og 
fremme anvendelsen af regionale og lokale 
indre vandveje, kystfart, sejlruter, der 
forbinder mindre øer, og tværforbindelser 
med luftfartøjer mellem klasse 1- og klasse 
2-lufthavne

b) fremme små og mellemstore 
virksomheders adgang til og effektive 
udnyttelse af informations- og 
kommunikationsteknologi ved at yde støtte 
til netværksadgang, etablering af offentlige 
steder med internetadgang, udstyr og 
udvikling af tjenester og applikationer.

b) fremme små og mellemstore 
virksomheders adgang til og effektive 
udnyttelse af informations- og 
kommunikationsteknologi ved at yde støtte 
til netværksadgang, etablering af offentlige 
steder med internetadgang, udstyr og 
udvikling af tjenester og applikationer.

Or. fr

Begrundelse

Der er også adgangsproblemer, navnlig for SMV'er til ikt, i de store byer, navnlig i dårligt
stillede områder. 

Ændringsforslag af Arlene McCarthy

Ændringsforslag 176
Artikel 5, stk. 3, afsnit 1
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3) Adgang for områder uden for større byer
til transport og telekommunikationsydelser 
af almen økonomisk interesse, navnlig ved 
at:

3) Adgang til transport- og 
telekommunikationsydelser af almen 
økonomisk interesse, herunder:

Or. en

Begrundelse

Set i lyset af de respektive områders forskellige økonomiske og sociale forhold og deres 
forskellige udviklingsmuligheder og -behov, skal der være mulighed for en større fleksibilitet 
med hensyn til fastlæggelsen af de specifikke foranstaltninger i de forskellige regioner og 
byområder i forbindelse med de tre prioriterede områder, inden for hvilke EFRU kan yde 
støtte.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 177
Artikel 5, stk. 3, afsnit 1

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

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

Or. en

Begrundelse

EFRU er et vigtigt middel til at reducere og afhjælpe den sociale udstødelse af handicappede 
på alle områder, navnlig ved at fremme og skabe et tilgængeligt miljø for handicappede.  
Adgang er en vigtig og central del af strategien for bæredygtig regional udvikling og skal 
anerkendes som en prioritet. Med hensyn til udvikling i byerne er det nødvendigt at fokusere 
på socialt udstødte personer, navnlig i forbindelse med byplanlægningen. De handicappedes 
adgang til bymiljøet er afgørende.

Ændringsforslag af Bastiaan Belder

Ændringsforslag 178
Artikel 5, stk. 3, afsnit 1

3) Adgang for områder uden for større byer
til transport og telekommunikationsydelser 

3) Adgang til transport og 
telekommunikationsydelser af almen 
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af almen økonomisk interesse, navnlig ved 
at:

økonomisk interesse, navnlig ved at:

Or. nl

Begrundelse

Selv i større byer kan f.eks. ikt-initiativer bidrage til bæredygtig udvikling. I lyset af den 
stigende urbanisering bør denne mulighed ikke udelukkes i sådanne områder. Desuden er 
"større byer" ikke præcist nok til at beskrive, hvilke områder der er støtteberettigede.

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 179
Artikel 5, stk. 3, litra a

a) styrke sekundære transportnet ved at 
forbedre forbindelsen til transeuropæiske 
net, til regionale jernbaneknudepunkter, 
lufthavne og havne eller til multimodale 
transportcentre ved at etablere radiale 
forbindelser til større jernbanelinjer og 
fremme anvendelsen af regionale og lokale 
indre vandveje

a) styrke sekundære transportnet ved at 
forbedre forbindelsen til transeuropæiske 
net, til regionale jernbaneknudepunkter, 
lufthavne og havne eller til multimodale 
transportcentre ved at etablere radiale 
forbindelser til større jernbanelinjer og 
tværforbindelser med luftfartøjer mellem 
klasse 1- og klasse 2-lufthavne og fremme 
anvendelsen af regionale og lokale indre 
vandveje og sejlruter mellem øer, navnlig 
små øer

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt for disse regioners udvikling at kunne etablere og forbedre den interne 
kommunikation samt lette udvekslingen mellem de områder, der ligger langt fra de store 
udviklingscentre.

Ændringsforslag af Richard Howitt

Ændringsforslag 180
Artikel 5, stk. 3, litra a a (nyt)

aa) skabe stabil og bæredygtig 
beskæftigelsesvækst i områder under 
kraftig udvikling og udvikle en 
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beskæftigelsesinfrastruktur med henblik på 
at opfylde behovene i forbindelse med den 
hurtige vækst i målområderne gennem 
etablering af virksomhedsnetværk og 
-klynger, centre og tjenester til etablering 
og udvidelse af SMV'er samt finansielle 
instrumenter til fremme af iværksætterlyst 
og innovation

Or. en

Begrundelse

Regionerne har en ekstra byrde med hensyn til behovet for at etablere en 
beskæftigelsesinfrastruktur for at klare den vækst, der skabes efter Lissabon, fordi regionerne 
skal leve op til den anslåede regionale jobskabelse. Der er ikke mange henvisninger til 
Lissabon-strategien i forordningerne. Der peges kun på behovet for at støtte de dårligst 
stillede økonomier. Planen "Sustainable Communities Plan" indeholder ambitiøse mål for 
regionerne. Man vil gå glip af en god mulighed, hvis reformen af strukturfondene ikke 
tilpasses planen.

Ændringsforslag af Brigitte Douay og Bernadette Bourzai

Ændringsforslag 181
Artikel 5, stk. 3, litra b

b) fremme små og mellemstore 
virksomheders adgang til og effektive 
udnyttelse af informations- og 
kommunikationsteknologi ved at yde støtte 
til netværksadgang, etablering af offentlige 
steder med internetadgang, udstyr og 
udvikling af tjenester og applikationer.

b) fremme små og mellemstore 
virksomheders adgang til og effektive 
udnyttelse af informations- og 
kommunikationsteknologi ved at yde støtte 
til netværksadgang, etablering af offentlige 
steder med internetadgang, udstyr og 
udvikling af tjenester og applikationer, 
herunder navnlig udarbejdelse af 
handlingsplaner for meget små 
virksomheder og håndværksvirksomheder.

Or. fr

Begrundelse

Adgang til informations- og kommunikationsteknologier er vigtig for alle virksomheder. 
Specifikke tiltag for meget små virksomheder og håndværksvirksomheder ville kunne bidrage 
til at skabe en sådan adgang.
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Ændringsforslag af Stavros Arnaoutakis

Ændringsforslag 182
Artikel 5, stk. 3, litra b

b) fremme små og mellemstore 
virksomheders adgang til og effektive 
udnyttelse af informations- og 
kommunikationsteknologi ved at yde støtte 
til netværksadgang, etablering af offentlige 
steder med internetadgang, udstyr og 
udvikling af tjenester og applikationer.

b) fremme små og mellemstore 
virksomheders adgang til og effektive 
udnyttelse af informations- og 
kommunikationsteknologi ved at etablere 
infrastruktur i de mest fjerntliggende 
regioner, ved at yde støtte til 
netværksadgang, etablering af offentlige 
steder med internetadgang, udstyr og 
udvikling af tjenester og applikationer.

Or. el

Begrundelse

Selv om der er infrastruktur i de fleste fjerntliggende regioner, kan de stadig udvikle andre 
arbejdsformer, såsom fjernarbejde.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 183
Artikel 5, stk. 3, litra b a (nyt)

ba) udarbejdelse af omfattende planer for 
bæredygtig udvikling i kriseramte 
byområder, mellemstore og små byer, der 
fungerer som centre og perifere byområder, 
og forbedring af forbindelsen mellem by og 
opland: 
i) en kombination af foranstaltninger på 
forskellige områder: økonomien, 
beskæftigelse, sociale anliggender, 
universiteter og uddannelse, kultur, 
byplanlægning og genanvendelse af 
brakjord, miljøbeskyttelse, transport og 
anden teknisk infrastruktur
ii) etablering af tjenesteydelser af 
almindelig økonomisk interesse med 
hensyn til forbindelsen mellem by og 



(Ekstern oversættelse)

AM\562438DA.doc 83/154 PE 357.528v01-00

DA

opland
iii) etablering af infrastrukturer af et 
omfang, der passer til lokaludviklingen og 
beskæftigelsen, støtte til servicestrukturer i 
lokalsamfundet med henblik på oprettelse 
af nye arbejdspladser, med undtagelse af de 
foranstaltninger, der finansieres af Den 
Europæiske Socialfond (ESF) 
iv) styrkelse af lokale og regionale 
partnerskaber og udviklingsforaene for at 
sikre direkte offentlige deltagelse
v) gennemførelse af innovative og 
eksperimenterende pilot- og 
demonstrationsprojekter om bæredygtig 
udvikling i byområder

Or. de

Begrundelse

Er i overensstemmelse med den byudvikling, der beskrives i artikel 8, og kræver særlige 
foranstaltninger, hvorfor EFRU's deltagelse skal udvides og præciseres.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 184
Artikel 5, stk. 3, litra b a (nyt)

ba) direkte støtte til investeringer i SMV'er, 
som bidrager til jobskabelse og -bevarelse

Or. de

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez og Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 185
Artikel 5, stk. 3, litra a (nyt)

3a. byfornyelse:

a) etablere og styrke sociale faciliteter til 
offentligt brug
b) fremme bæredygtig byudvikling, navnlig 
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med hensyn til forbedring af 
energieffektiviteten, vandbesparelse, 
genvinding af affald og udvidelse af grønne 
områder samt forbedring af de eksisterende
c) sanering af byområder og etablering af 
infrastruktur med henblik på fremme af 
økonomisk aktivitet og adgang til 
informationssamfundets nye teknologi
d) forbedring af adgang, fremme af 
offentlig transport og fjernelse af 
arkitektoniske barrierer 

Or. es

Begrundelse

For at opfylde målene i Lissabon- og Göteborg-strategien for forskning og innovation skal 
der også være støtte til oprettelse af forskningscentre og teknologicentre af høj kvalitet.

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez og Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 186
Artikel 5, stk. 3, litra b (nyt)

3b. Støtte til områder med særlige 
vanskeligheder eller naturbetingede 
handicap:
a) styrkelse af transport- og 
telekommunikationsinfrastrukturen med 
henblik på at løse disse områders 
adgangsproblemer
b) fremme af økonomiske aktiviteter, som 
gør brug af det lokale potentiale i sådanne 
områder (styrkelse af turistinfrastrukturen, 
håndværksprodukter osv.)
c) iværksættelse af foranstaltninger til 
forbedring af miljøet

Or. es

Begrundelse

For at opfylde målene i Lissabon- og Göteborg-strategien for forskning og innovation skal 
der også være støtte til oprettelse af forskningscentre og teknologicentre af høj kvalitet.
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij og Markus Pieper

Ændringsforslag 187
Artikel 6, afsnit -1 og -1 a (nyt)

Alle regioner langs de interne 
landegrænser og visse regioner langs de 
eksterne landegrænser samt visse 
søgrænser i tilknytning dertil vil være 
berettigede til støtte under det 
grænseoverskridende samarbejde. Sigtet vil 
være at fremme fælles løsninger på fælles 
problemer for nabomyndigheder såsom 
udvikling af byer, landdistrikter og 
kystområder og udbygning af økonomiske 
forbindelser mellem SMV’er og netværker 
for disse.
For så vidt angår de mere generelle 
foranstaltninger til fremme af det 
tværnationale samarbejde, opfordres 
medlemsstaterne og regionerne til at 
vurdere nytten og effektiviteten af de 
nuværende 13 zoner for tværnationalt 
samarbejde (defineret under Interreg IIIB) 
i lyset af udvidelsen. Målet vil være i 
samarbejde med Kommissionen at 
fastlægge en række zoner for tværnationalt 
samarbejde, som er tilstrækkeligt 
sammenhængende, og hvor der er fælles 
interesser at varetage og fælles muligheder 
at fremme. Der er planer om, at et sådant 
samarbejde skal fokusere på strategiske 
prioriteter af tværnational karakter såsom 
F&U, miljø, risikoforebyggelse og 
integreret vandforvaltning.

Or. de

Begrundelse

I interimsbetænkningen af Hatzidakis og i arbejdsdokumentet af Fava (ændringsforslag 24 
vedrørende artikel 6) fremhæves behovet for at præcisere de europæiske prioriteter og 
generelle bestemmelser. Teksten fra de generelle bestemmelser skal gentages med henblik på 
at undgå, at forskellige nationale fortolkninger står i vejen for de europæiske prioriteter og 
mål. De generelle bestemmelser er fastlagt i en forordning fra Rådet. EFRU-forordningen er 
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en fælles forordning fra Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag af Eluned Morgan, Catherine Stihler

Ændringsforslag 188
Artikel 6

I forbindelse med målet "Europæisk 
territorialt samarbejde" skal støtten fra 
EFRU koncentreres om:

I forbindelse med målet "Europæisk 
territorialt samarbejde" skal støtten fra 
EFRU koncentreres om integreret 
bæredygtig territorial udvikling gennem:

Or. en

Begrundelse

Bæredygtig udvikling bør være omdrejningspunktet for EFRU.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 189
Artikel 6, stk. 1

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 ensartet bæredygtig 
territorial udvikling i de 
grænseoverskridende regioner, navnlig ved 
at:

a) fremme iværksætterlysten, især udvikling 
af nye små og mellemstore virksomheder, 
turisme, kultur og grænseoverskridende 
handel

a) fremme grænseoverskridende handel og 
økonomiske strukturer, iværksætterlysten, 
især udvikling af nye små og mellemstore 
virksomheder, turisme, kultur og 
infrastruktur og aktiviteter for højere 
uddannelse og forskning

b) anspore til beskyttelse og fælles 
forvaltning af miljøet

b) anspore til beskyttelse og fælles 
forvaltning af miljøet og fælles 
risikoforebyggelse
ba) fremme bæredygtig udvikling i 
landdistrikterne

c) gøre områder mindre isolerede ved at 
forbedre trafikforbindelser, give adgang til 
informations- og kommunikationsnetværk 

d) gøre områder mindre isolerede ved at 
forbedre trafikforbindelser, give adgang til 
informations- og kommunikationsnetværk 
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og -ydelser og etablere grænseoverskridende 
ordninger for vandforsyning, 
affaldshåndtering og energiforsyning samt

og -ydelser og etablere grænseoverskridende 
ordninger for vandforsyning, 
affaldshåndtering og energiforsyning 

d) udvide samarbejdet, kapaciteten og den 
fælles udnyttelse af infrastruktur, navnlig på 
sundheds-, kultur- og uddannelsesområdet.

e) udvide samarbejdet, kapaciteten og den 
fælles udnyttelse af infrastruktur, navnlig på 
sundheds-, kultur- og uddannelsesområdet

ea) udarbejde omfattende planer for 
bæredygtig byudvikling af "søsterbyer" 
(som kun er adskilt af en grænse) og 
forbedring af forbindelserne mellem by og 
opland

EFRU kan derudover bidrage til at fremme 
integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, lokale 
beskæftigelsesinitiativer, ligestilling, 
uddannelse, social inddragelse og fælles 
brug af menneskelige ressourcer og 
faciliteter til forskning og teknologisk 
udvikling.

EFRU kan derudover bidrage til at fremme 
integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, lokale 
beskæftigelsesinitiativer, ligestilling, 
uddannelse, social inddragelse og fælles 
brug af menneskelige ressourcer og 
faciliteter til forskning og teknologisk 
udvikling.

I forbindelse med det grænseoverskridende 
operationelle program i henhold til litra a) 
er det kun en begrænset procentdel af 
midlerne, der må avendes til at oprette en 
fond for mindre foranstaltninger med 
lokale parter, som skal udbetales i form af 
global støtte. Mindre foranstaltninger er 
foranstaltninger, der ikke overskrider 
300.000 euro.

Or. de

Begrundelse

Hvad angår det sidste afsnit: Der findes en sådan fond i Interreg III A i den aktuelle 
programmeringsperiode. Den yder et betydeligt bidrag til opbygning af forbindelser mellem 
naboregioner, hvilket er en vigtig betingelse for vellykket gennemførelse af det 
grænseoverskridende operationelle program.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 190
Artikel 6, stk. 1

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

økonomiske og sociale aktiviteter, herunder 
aktiviteter på tværs af østaters grænser,
gennem fælles strategier for bæredygtig 
territorial udvikling, navnlig ved at: 

Or. en

Begrundelse

Østater har særligt svært ved at skabe og udvikle samarbejdsaktiviteter med de tilgrænsende 
medlemsstater på grund af deres naturlige geografiske handicap. Det er ikke acceptabelt at 
udelukke dem fra et helt område under det territoriale samarbejde.

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 191
Artikel 6, stk. 2, afsnit 1

2) Etablering og udvikling af tværnationalt 
samarbejde, herunder bilateralt samarbejde 
mellem maritime regioner gennem 
finansiering af netværk og initiativer til 
fordel for integreret territorial udvikling 
inden for følgende prioriterede områder:

2) Etablering og udvikling af tværnationalt 
samarbejde, herunder bilateralt eller 
multilateralt samarbejde mellem maritime 
regioner gennem finansiering af netværk og 
initiativer til fordel for integreret territorial 
udvikling inden for følgende prioriterede 
områder:

Or. es

Begrundelse

Samarbejdet mellem maritime regioner kunne også være multilateralt.

Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 192
Artikel 6, stk. 1, litra a

a) fremme iværksætterlysten, især udvikling 
af nye små og mellemstore virksomheder, 
turisme, kultur og grænseoverskridende 
handel

a) fremme iværksætterlysten, især udvikling 
af nye små og mellemstore virksomheder, 
turisme, kultur, sportsaktiviteter og 
grænseoverskridende handel

Or. de
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Begrundelse

Sport yder også et stort bidrag til det europæiske territoriale samarbejde.

Ændringsforslag af Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Ændringsforslag 193
Artikel 6, stk. 1, litra b

b) anspore til beskyttelse og fælles 
forvaltning af miljøet

b) anspore til beskyttelse og fælles 
forvaltning af miljøet og risikoforebyggelse 
i forbindelse med katastrofestyring

Or. de

Begrundelse

Katastrofestyring har en klar grænseoverskridende dimension og bør omfattes af EFRU-
foranstaltningerne.

Ændringsforslag af Elspeth Attwooll

Ændringsforslag 194
Artikel 6, stk. 1, litra c

c) gøre områder mindre isolerede ved at 
forbedre trafikforbindelser, give adgang til 
informations- og kommunikationsnetværk 
og -ydelser og etablere grænseoverskridende 
ordninger for vandforsyning, 
affaldshåndtering og energiforsyning samt

c) gøre områder mindre isolerede ved at 
forbedre trafikforbindelser, give adgang til 
informations- og kommunikationsnetværk 
og -ydelser og etablere grænseoverskridende 
ordninger for vandforsyning, 
affaldshåndtering og energiforsyning og 
forbedrede grænseoverskridende 
forbindelser mellem maritime regioner 
samt

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at prioritere "grænseoverskridende" samarbejde mellem maritime regioner i 
tillæg til "tværnationalt" samarbejde (artikel 6, stk. 2).
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Ændringsforslag af Eluned Morgan, Catherine Stihler

Ændringsforslag 195
Artikel 6, stk. 1, sidste afsnit

EFRU kan derudover bidrage til at fremme 
integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, lokale 
beskæftigelsesinitiativer, ligestilling,
uddannelse, social inddragelse og fælles 
brug af menneskelige ressourcer og 
faciliteter til forskning og teknologisk 
udvikling.

EFRU kan derudover bidrage til at fremme 
bæredygtige samfund, integration af 
grænseoverskridende arbejdsmarkeder, 
lokale beskæftigelsesinitiativer, ligestilling, 
uddannelse, social inddragelse og fælles 
brug af menneskelige ressourcer og 
faciliteter til forskning og teknologisk 
udvikling.

Or. en

Begrundelse

Begrebet bæredygtige samfund bør være omfattet af de grænseoverskridende aktiviteter.

Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 196
Artikel 6, stk. 1, litra d

d) udvide samarbejdet, kapaciteten og den 
fælles udnyttelse af infrastruktur, navnlig på 
sundheds-, kultur- og uddannelsesområdet.

d) udvide samarbejdet, kapaciteten og den 
fælles udnyttelse af infrastruktur, navnlig på 
sundheds-, kultur-, sports- og 
uddannelsesområdet.

Or. de

Begrundelse

Sport yder også et stort bidrag til det europæiske territoriale samarbejde.

Ændringsforslag af Konstantinos Hatzidakis

Ændringsforslag 197
Artikel 6, stk. 1, litra d a (nyt)

da) bekæmpe kriminalitet og beskytte 
grænserne
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Or. el

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at medtage bekæmpelse af kriminalitet og beskyttelse af grænserne 
blandt EFRU's prioriteter for opfyldelse af målet om europæisk territorialt samarbejde, idet
de er direkte forbundet med EU's mål på området for retlige og indre anliggender. Endvidere 
underminerer disse fænomener den regionale udvikling og investeringsklimaet.  

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Ændringsforslag 198
Artikel 6, stk. 1, litra d a (nyt)

da) fremme den decentraliserede Interreg-
forvaltningsmodel.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer logikken i betragtning 12 om fastlæggelse af særskilte 
bestemmelser, hvoraf en vedrører forvaltning. Den decentraliserede Interreg-model har vist 
sin værdi og bør derfor betragtes som hensigtsmæssig i det territoriale samarbejde.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 199
Artikel 6, stk. 2

2) Etablering og udvikling af tværnationalt 
samarbejde, herunder bilateralt samarbejde 
mellem maritime regioner gennem 
finansiering af netværk og initiativer til 
fordel for integreret territorial udvikling 
inden for følgende prioriterede områder:

2) Etablering og udvikling af tværnationalt 
samarbejde, herunder bilateralt samarbejde 
mellem maritime regioner i 
overensstemmelse med handlingsplanen 
om en bredere naboskabspolitik gennem 
finansiering af netværk og initiativer til 
fordel for integreret territorial udvikling 
inden for følgende prioriterede områder:

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med "Kommissionens meddelelse – Tredje rapport om den økonomiske og 
sociale samhørighed" (KOM(2004)0107).
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Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 200
Artikel 6, stk. 2, afsnit 1

2) Etablering og udvikling af tværnationalt 
samarbejde, herunder bilateralt samarbejde 
mellem maritime regioner gennem 
finansiering af netværk og initiativer til 
fordel for integreret territorial udvikling 
inden for følgende prioriterede områder:

2) Etablering og udvikling af tværnationalt 
samarbejde mellem medlemsstaterne, 
herunder bilateralt samarbejde mellem 
maritime regioner gennem finansiering af 
netværk og initiativer til fordel for integreret 
territorial udvikling inden for følgende 
prioriterede områder:

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at det tværnationale samarbejde kun gælder for medlemsstaterne. Ellers 
kan denne artikel fortolkes som om, at den åbner mulighed for tredjelandes deltagelse i det 
tværnationale samarbejde, der samfinansieres af EFRU. Dette ville være i strid med 
samhørighedspolitikkens mål om at støtte medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 201
Artikel 6, stk. 2

2) Etablering og udvikling af tværnationalt 
samarbejde, herunder bilateralt samarbejde 
mellem maritime regioner gennem 
finansiering af netværk og initiativer til 
fordel for integreret territorial udvikling 
inden for følgende prioriterede områder:

2) Etablering og udvikling af tværnationalt 
samarbejde, herunder bilateralt eller 
multilateralt samarbejde mellem maritime 
regioner gennem finansiering af netværk og 
initiativer til fordel for integreret territorial 
udvikling inden for følgende prioriterede 
områder:

Or. es

Begrundelse

Samarbejdet mellem maritime regioner kunne også være multilateralt. 
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Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 202
Artikel 6, stk. 2, afsnit 1

2) Etablering og udvikling af tværnationalt 
samarbejde, herunder bilateralt samarbejde 
mellem maritime regioner gennem 
finansiering af netværk og initiativer til 
fordel for integreret territorial udvikling 
inden for følgende prioriterede områder:

2) Etablering og udvikling af tværnationalt 
samarbejde, herunder bilateralt samarbejde 
mellem maritime regioner gennem 
finansiering af netværk og initiativer til 
fordel for integreret territorial udvikling 
navnlig inden for følgende prioriterede 
områder:

Or. de

Begrundelse

Kommissionens foreslåede prioriteter er for snævre og tager ikke i tilstrækkelig grad højde 
for de meget forskellige geografiske betingelser, regionale krav og praktiske muligheder for 
at gennemføre foranstaltninger i de forskellige dele af Europa.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 203
Artikel 6, stk. 2

2. Etablering og udvikling af tværnationalt 
samarbejde, herunder bilateralt samarbejde 
mellem maritime regioner gennem 
finansiering af netværk og initiativer til 
fordel for integreret territorial udvikling 
inden for følgende prioriterede områder:

2. 2) Etablering og udvikling af 
tværnationalt samarbejde, herunder bilateralt 
samarbejde mellem maritime regioner 
gennem finansiering af netværk og 
initiativer til fordel for integreret territorial 
udvikling navnlig inden for følgende 
prioriterede områder:

Or. de

Begrundelse

Kommissionens foreslåede prioriteter er for snævre og tager ikke i tilstrækkelig grad højde 
for de meget forskellige geografiske betingelser, regionale krav og praktiske muligheder for 
at gennemføre foranstaltninger i de forskellige dele af Europa.
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Ændringsforslag af Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez og Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 204
Artikel 6, stk. 2, litra b

b) bedre transportmuligheder, herunder 
investeringer i dele af det transeuropæiske 
net i grænseområder, bedre lokale og 
regionale forbindelser til nationale og 
tværnationale netværk og centre, større 
interoperabilitet mellem nationale og 
regionale systemer og fremme af avancerede 
kommunikations- og 
informationsteknologier

b) bedre transportmuligheder, herunder 
investeringer i dele af det transeuropæiske 
net i grænseområder, bedre lokale og 
regionale forbindelser til nationale og 
tværnationale netværk og centre, større 
interoperabilitet mellem nationale og 
regionale systemer og fremme af avancerede 
logistik-, kommunikations- og 
informationsteknologier

Or. es

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 205
Artikel 6, stk. 2, litra b

b) bedre transportmuligheder, herunder 
investeringer i dele af det transeuropæiske 
net i grænseområder, bedre lokale og 
regionale forbindelser til nationale og 
tværnationale netværk og centre, større 
interoperabilitet mellem nationale og 
regionale systemer og fremme af avancerede 
kommunikations- og 
informationsteknologier

b) bedre transportmuligheder, herunder 
investeringer i dele af det transeuropæiske 
net, bedre lokale og regionale forbindelser til 
nationale og tværnationale netværk og 
centre, større interoperabilitet mellem 
nationale og regionale systemer og fremme 
af avancerede kommunikations- og 
informationsteknologier

Or. en

Begrundelse

De transeuropæiske net er pr. definition tværnationale og alle dele af et netværk er vigtige, 
ikke kun de grænseoverskridende.

Ændringsforslag af Richard Howitt, Catherine Stihler, Eluned Morgan

Ændringsforslag 206
Artikel 6, stk. 2, litra c
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c) risikominimering, herunder øget 
sikkerhed til søs og beskyttelse mod 
oversvømmelse, forurening af hav og indre 
vandveje, forebyggelse af og beskyttelse 
mod erosion, jordskælv og laviner. Sådanne 
programmer kan omfatte levering af udstyr 
og udbygning af infrastruktur, udarbejdelse 
og gennemførelse af tværnationale 
interventionsplaner, fælles 
risikokortlægningssystemer og udvikling af 
fælles metoder til analyse, forebyggelse, 
overvågning og begrænsning af naturlige og 
teknologiske risici

c) risikominimering og klimaændring, 
herunder øget sikkerhed til søs og 
beskyttelse mod oversvømmelse, forurening 
af hav og indre vandveje, forebyggelse af og 
beskyttelse mod erosion, jordskælv og 
laviner samt biodiversitet, miljøforvaltning 
og bæredygtig energiproduktion. Sådanne 
programmer kan omfatte levering af udstyr 
og udbygning af infrastruktur, udarbejdelse 
og gennemførelse af tværnationale 
interventionsplaner, fælles 
risikokortlægningssystemer og udvikling af 
fælles metoder til analyse, forebyggelse, 
overvågning og begrænsning af naturlige og 
teknologiske risici

Or. en

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 207
Artikel 6, stk. 2, litra c

c) risikominimering, herunder øget 
sikkerhed til søs og beskyttelse mod 
oversvømmelse, forurening af hav og indre 
vandveje, forebyggelse af og beskyttelse 
mod erosion, jordskælv og laviner. Sådanne 
programmer kan omfatte levering af udstyr 
og udbygning af infrastruktur, udarbejdelse 
og gennemførelse af tværnationale 
interventionsplaner, fælles 
risikokortlægningssystemer og udvikling af 
fælles metoder til analyse, forebyggelse, 
overvågning og begrænsning af naturlige og 
teknologiske risici

c) risikominimering, herunder øget 
sikkerhed til søs og beskyttelse mod 
oversvømmelse, klimaændring, forurening 
af hav og indre vandveje, forebyggelse af og 
beskyttelse mod erosion, jordskælv, tropiske 
cykloner, vulkanudbrud, laviner, 
skovbrande og ørkendannelse. Sådanne 
programmer kan omfatte levering af udstyr 
og udbygning af infrastruktur, udarbejdelse 
og gennemførelse af tværnationale 
interventionsplaner, fælles 
risikokortlægningssystemer og udvikling af 
fælles metoder til analyse, forebyggelse, 
overvågning og begrænsning af naturlige og 
teknologiske risici

Or. fr

Begrundelse

Tropiske cykloner udgør også en stor risiko for nogle af EU's regioner i den yderste periferi.
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Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar og Inés Ayala Sender

Ændringsforslag 208
Artikel 6, stk. 2, litra c

c) risikominimering, herunder øget 
sikkerhed til søs og beskyttelse mod 
oversvømmelse, forurening af hav og indre 
vandveje, forebyggelse af og beskyttelse 
mod erosion, jordskælv og laviner. Sådanne 
programmer kan omfatte levering af udstyr 
og udbygning af infrastruktur, udarbejdelse 
og gennemførelse af tværnationale 
interventionsplaner, fælles 
risikokortlægningssystemer og udvikling af 
fælles metoder til analyse, forebyggelse, 
overvågning og begrænsning af naturlige og 
teknologiske risici

c) risikominimering, herunder øget 
sikkerhed til søs og beskyttelse mod 
oversvømmelse, tørke, klimaændring og 
forurening af hav og indre vandveje, 
forebyggelse af og beskyttelse mod erosion, 
jordskælv, vulkanudbrud, laviner, 
skovbrande og ørkendannelse. Sådanne 
programmer kan omfatte levering af udstyr 
og udbygning af infrastruktur, udarbejdelse 
og gennemførelse af tværnationale 
interventionsplaner, fælles 
risikokortlægningssystemer og udvikling af 
fælles metoder til analyse, forebyggelse, 
overvågning og begrænsning af naturlige og 
teknologiske risici

Or. es

Begrundelse

Vi bør søge at sikre, at listen over risikofaktorer er så udtømmende som muligt, således at alle 
risici er dækket.

Ændringsforslag af Stavros Arnaoutakis

Ændringsforslag 209
Artikel 6, stk. 2, litra c

c) risikominimering, herunder øget 
sikkerhed til søs og beskyttelse mod 
oversvømmelse, forurening af hav og indre 
vandveje, forebyggelse af og beskyttelse 
mod erosion, jordskælv og laviner. Sådanne 
programmer kan omfatte levering af udstyr 
og udbygning af infrastruktur, udarbejdelse 
og gennemførelse af tværnationale 
interventionsplaner, fælles 
risikokortlægningssystemer og udvikling af 
fælles metoder til analyse, forebyggelse, 
overvågning og begrænsning af naturlige og 

c) risikominimering, herunder øget 
sikkerhed til søs og beskyttelse mod 
oversvømmelse, klimaændring, forurening 
af hav og indre vandveje, forebyggelse af og 
beskyttelse mod erosion, jordskælv, 
vulkanudbrud, tyfoner, laviner, skovbrande 
og ørkendannelse. Sådanne programmer 
kan omfatte levering af udstyr og udbygning 
af infrastruktur, udarbejdelse og 
gennemførelse af tværnationale 
interventionsplaner, fælles 
risikokortlægningssystemer og udvikling af 
fælles metoder til analyse, forebyggelse, 
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teknologiske risici overvågning og begrænsning af naturlige og 
teknologiske risici og risici, der stammer fra 
forskningen

Or. el

Begrundelse

I overensstemmelse med begrundelsen af ordførerens forslag er det også sandsynligt, at 
tyfoner kan forårsage stor skade. Desværre har der været tilfælde, hvor den videnskabelige 
forskning har skabt store miljøproblemer som følge af skødesløshed eller manglende kontrol.

Ændringsforslag af Alfonso Andria

Ændringsforslag 210
Artikel 6, stk. 2, litra c

c) risikominimering, herunder øget 
sikkerhed til søs og beskyttelse mod 
oversvømmelse, forurening af hav og indre 
vandveje, forebyggelse af og beskyttelse 
mod erosion, jordskælv og laviner. Sådanne 
programmer kan omfatte levering af udstyr 
og udbygning af infrastruktur, udarbejdelse 
og gennemførelse af tværnationale 
interventionsplaner, fælles 
risikokortlægningssystemer og udvikling af 
fælles metoder til analyse, forebyggelse, 
overvågning og begrænsning af naturlige og 
teknologiske risici

c) risikominimering, herunder øget 
sikkerhed til søs og beskyttelse mod 
oversvømmelse, klimaændring, forurening 
af hav og indre vandveje, og forebyggelse 
af, og beskyttelse mod, erosion, ikke mindst 
ved kystlinjerne, hydrologiske ulykker, 
jordskælv, vulkanudbrud, laviner, 
skovbrande og ørkendannelse. Sådanne 
programmer kan omfatte levering af udstyr 
og udbygning af infrastruktur, udarbejdelse 
og gennemførelse af tværnationale 
interventionsplaner, fælles 
risikokortlægningssystemer og udvikling af 
fælles metoder til analyse, forebyggelse, 
overvågning og begrænsning af naturlige og 
teknologiske risici

Or. it

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at opføre flere andre typer fænomener, der er årsag 
til stor bekymring i mange medlemsstater, og som derfor bør tilføjes denne liste, således at de 
er omfattet af prioriteterne for det europæiske territoriale samarbejde.
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Ændringsforslag af Elspeth Attwooll

Ændringsforslag 211
Artikel 6, stk. 2, litra c

c) risikominimering, herunder øget 
sikkerhed til søs og beskyttelse mod 
oversvømmelse, forurening af hav og indre 
vandveje, forebyggelse af og beskyttelse 
mod erosion, jordskælv og laviner. Sådanne 
programmer kan omfatte levering af udstyr 
og udbygning af infrastruktur, udarbejdelse 
og gennemførelse af tværnationale 
interventionsplaner, fælles 
risikokortlægningssystemer og udvikling af 
fælles metoder til analyse, forebyggelse, 
overvågning og begrænsning af naturlige og 
teknologiske risici

c) risikominimering og klimaændring, 
herunder øget sikkerhed til søs og 
beskyttelse mod oversvømmelse, forurening 
af hav og indre vandveje, forebyggelse af og 
beskyttelse mod erosion, jordskælv og 
laviner. Sådanne programmer kan omfatte 
levering af udstyr og udbygning af 
infrastruktur, udarbejdelse og gennemførelse 
af tværnationale interventionsplaner, fælles 
risikokortlægningssystemer og udvikling af 
fælles metoder til analyse, forebyggelse, 
overvågning, begrænsning af naturlige og 
teknologiske risici samt udvikling af 
instrumenter til forbedring af 
miljøforvaltningen og den bæredygtige 
energiproduktion.

Or. en

Begrundelse

Bekæmpelse af klimaændringer er et vigtigt mål for Unionens miljøpolitik og skal som sådan 
også være i fokus i Unionens samhørighedspolitik. Udviklingen af instrumenter til forbedring 
af miljøforvaltning og bæredygtig energiproduktion kan bidrage til opfyldelsen af dette mål. 

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 212
Artikel 6, stk. 2, litra d

d) etablering af videnskabs- og 
teknologinetværk, der beskæftiger sig med 
emner vedrørende bæredygtig udvikling af 
tværnationale områder, herunder etablering 
af netværk mellem universiteter og 
udveksling af videnskabelig og teknologisk 
viden mellem forsknings- og 
udviklingsinstitutioner og anerkendte 
internationale forsknings- og 
udviklingscentre, etablering af tværnationale 
konsortier med henblik på at dele 

d) etablering af videnskabs- og 
teknologinetværk, der beskæftiger sig med 
emner vedrørende bæredygtig udvikling af 
tværnationale områder, herunder etablering 
af netværk mellem universiteter, således at 
de kan integreres effektivt i det europæiske 
forskningsområde, og udveksling af 
videnskabelig og teknologisk viden mellem 
forsknings- og udviklingsinstitutioner og 
anerkendte internationale forsknings- og 
udviklingscentre, etablering af tværnationale 
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forsknings- og udviklingsressourcer, parvis 
samarbejde mellem teknologiske institutter 
og fælles finansieringstekniske instrumenter 
med henblik på at støtte forskning og 
teknologisk udvikling i små og mellemstore 
virksomheder.

konsortier med henblik på at dele 
forsknings- og udviklingsressourcer, parvis 
samarbejde mellem teknologiske institutter 
og fælles finansieringstekniske instrumenter 
med henblik på at støtte forskning og 
teknologisk udvikling i små og mellemstore 
virksomheder.

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse KOM(2002)0565 af 16. oktober 2002.

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez og Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 213
Artikel 6, stk. 2, litra d

d) etablering af videnskabs- og 
teknologinetværk, der beskæftiger sig med 
emner vedrørende bæredygtig udvikling af 
tværnationale områder, herunder etablering 
af netværk mellem universiteter og 
udveksling af videnskabelig og teknologisk 
viden mellem forsknings- og 
udviklingsinstitutioner og anerkendte 
internationale forsknings- og 
udviklingscentre, etablering af tværnationale 
konsortier med henblik på at dele 
forsknings- og udviklingsressourcer, parvis 
samarbejde mellem teknologiske institutter 
og fælles finansieringstekniske instrumenter 
med henblik på at støtte forskning og 
teknologisk udvikling i små og mellemstore 
virksomheder.

d) etablering af videnskabs- og 
teknologinetværk, der beskæftiger sig med 
emner vedrørende bæredygtig udvikling af 
tværnationale områder og reduktion af 
teknologikløften, herunder etablering af 
netværk mellem universiteter og udveksling 
af videnskabelig og teknologisk viden 
mellem forsknings- og 
udviklingsinstitutioner og anerkendte 
internationale forsknings- og 
udviklingscentre, etablering af tværnationale 
konsortier med henblik på at dele 
forsknings- og udviklingsressourcer, parvis 
samarbejde mellem teknologiske institutter 
og fælles finansieringstekniske instrumenter 
med henblik på at støtte forskning og 
teknologisk udvikling i små og mellemstore 
virksomheder.

Or. es

Ændringsforslag af Arlene McCarthy

Ændringsforslag 214
Artikel 6, stk. 2, litra d a (nyt)
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da) balanceret fysisk udvikling, øget 
samarbejde og fælles tiltag for bæredygtig 
udvikling og bedre forståelse af de 
territoriale strukturer, udviklingstendenser 
og de fysiske konsekvenser af regionernes 
fremtidige rolle i den europæiske og 
globale økonomi, som skal understøttes af 
et sammenhængende og polycentrisk 
mønster af komplementære byer, 
landdistrikter, kystregioner og 
randområder.

Or. en

Begrundelse

EFRU's mål om territorialt samarbejde bør på grundlag af succesen med det nuværende 
Interreg IIIB-program fokusere på temaer, som er bredere end dem, der nu er foreslået. 
Derfor foreslås der med disse ændringsforslag yderligere samarbejdsområder mellem de 
europæiske partnere.

Ændringsforslag af Arlene McCarthy

Ændringsforslag 215
Artikel 6, stk. 2, litra d b (nyt)

db) beskyttelse af naturressourcerne og 
kulturarven, beskyttelse og forbedring af 
regionernes miljø, bevarelse og udvikling af 
de naturlige aktiver og beskyttelse og 
forbedring af de bebyggede områder 
kulturarven, udvikling af effektive, 
integrerede langsigtede strategier for 
bæredygtig udvikling og skabelse af et 
bedre overblik over naturressourcerne og 
kulturarven, og hvordan de bedst kan 
integreres i de tværnationale strategier.

Or. en

Begrundelse

EFRU's mål om territorialt samarbejde bør på grundlag af succesen med det nuværende 
Interreg IIIB-program fokusere på temaer, som er bredere end dem, der nu er foreslået. 
Derfor foreslås der med disse ændringsforslag yderligere samarbejdsområder mellem de 
europæiske partnere.
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Ændringsforslag af Arlene McCarthy

Ændringsforslag 216
Artikel 6, stk. 2, litra d c (nyt)

dc) samarbejde om søfartsrelaterede 
spørgsmål, herunder udvikling af 
havnenetværk, shippingydelser, 
økonomiske forbindelser mellem havne og 
forbindelser mellem havne og deres 
bagland.

Or. en

Begrundelse

EFRU's mål om territorialt samarbejde bør på grundlag af succesen med det nuværende 
Interreg IIIB-program fokusere på temaer, som er bredere end dem, der nu er foreslået. 
Derfor foreslås der med disse ændringsforslag yderligere samarbejdsområder mellem de 
europæiske partnere.

Ændringsforslag af Bernadette Bourzai og Bernard Poignant

Ændringsforslag 217
Artikel 6, stk. 2, afsnit 2 (nyt)

Kommissionen sikrer, at der anvendes en 
integreret territorial strategi til definition 
og afgrænsning af de tværnationale 
områder, der er berettiget til støtte under 
målet "europæisk territorialt samarbejde", 
med henblik på at skabe 
samarbejdsområder, som er mere 
sammenhængende og i højere grad kan 
støtte territoriale udviklingsprojekter.

Or. fr

Begrundelse

Definitionen og afgrænsningen af de tværnationale samarbejdsområder skal strække sig ud 
over de enkelte medlemsstaters administrative grænser og skabe sammenhængende 
territoriale områder, som har en stor og fælles interesse i samarbejde.
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Ændringsforslag af Eluned Morgan, Catherine Stihler

Ændringsforslag 218
Artikel 6, stk. 2, litra d a (nyt)

da) samarbejde om iværksætterlyst og 
udvikling af SMV'er, herunder i turist-, 
kultur-, undervisnings- og 
sundhedssektoren og med hensyn til støtte 
af bæredygtige samfund.

Or. en

Begrundelse

Dette vil bidrage til opfyldelsen af Lissabon-målene.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 219
Artikel 6, stk. 2, litra d b (nyt)

db) spørgsmål vedrørende fysisk 
planlægning i by- og landdistrikter med en 
klar tværnational dimension som beskrevet 
i den europæiske perspektivplan for fysisk 
planlægning

Or. en

Begrundelse

Disse spørgsmål er en grundlæggende del af den europæiske perspektivplan for fysisk 
planlægning og et prioriteret tema, hvor der i forbindelse med de eksisterende programmer er 
gjort store fremskridt. 

Ændringsforslag af Thijs Berman

Ændringsforslag 220
Artikel 6, stk. 3

3) Forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 

3) Forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
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erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder med fokus på emner 
omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 
8, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder og af udviklingen af 
fælles projekter på et eller flere politiske 
områder, med fokus på emner omhandlet i 
artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 8, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

Or. nl

Begrundelse

Der er behov for at optrappe samarbejdet, hvilket bl.a. kan gøres ved at fremme udviklingen 
af fælles projekter på forskellige politiske områder og ikke begrænse sig til 
erfaringsudveksling og oprettelse af netværk.   

Ændringsforslag af Bastiaan Belder

Ændringsforslag 221
Artikel 6, stk. 3

3) Forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder med fokus på emner 
omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 
8, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

3) Forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder og forskellige regioners 
fælles udvikling og gennemførelse af 
projekter, med fokus på emner omhandlet i 
artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 8, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

Or. nl

Begrundelse

Ud over gensidig høring vil en optrapning af samarbejdet og en fælles strategi for oprettelse 
og gennemførelse af projekter bidrage til at forbedre resultatet af det tværregionale 
samarbejde. Derfor skal denne slags foranstaltninger ikke udelades. Se også ordførerens 
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ændringsforslag 7.

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 222
Artikel 6, stk. 3

3) Forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder med fokus på emner 
omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 
8, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

3) Udvikling af tværregionalt samarbejde 
og forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder med fokus på emner 
omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 
8, 9, 10 og 11, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

Or. fr

Begrundelse

Det tværregionale samarbejde skal medtages under målet "europæiske territorialt 
samarbejde".

Ændringsforslag af Bernadette Bourzai og Bernard Poignant

Ændringsforslag 223
Artikel 6, stk. 3

3) Forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder med fokus på emner 
omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 
8, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 

3) Udvikling af tværregionalt samarbejde 
og forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder med fokus på emner 
omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 
8, 9, 10 og 11, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
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Fællesskabet. og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

Or. fr

Begrundelse

Tværregionalt samarbejde skal være en mulighed under målet "europæisk territorialt 
samarbejde", idet regioner, som kun er støtteberettigede under målene "konvergens" og 
"regional beskæftigelse og samarbejde", hvis det kun fastlægges gennem den fælles 
forvaltning af programmer under disse mål, ikke ville kunne deltage i tværregionalt 
samarbejde. Endvidere skal et sådant tværregionalt samarbejde også være en mulighed for 
landdistrikter, fiskeriafhængige områder, områder med naturbetingede handicap og 
regionerne i den yderste periferi. 

Ændringsforslag af Catherine Stihler

Ændringsforslag 224
Artikel 6, stk. 3

3) Forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder med fokus på emner 
omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 
8, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

3) Forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder og offentlige organer 
med fokus på emner omhandlet i artikel 4, 
stk. 4 og 5, artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 8, 
herunder netværkssamarbejdsprogrammer, 
der omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende ordlyd er for restriktiv.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 225
Artikel 6, stk. 3
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3. Forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder med fokus på emner 
omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 
8, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

3. Forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder og de partnere, der 
nævnes i artikel 10 i forordning (EF) nr. 
1260/99, med fokus på emner omhandlet i 
artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 8 i denne 
forordning, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

Or. de

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Ændringsforslag 226
Artikel 6, stk. 3

3) Forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder med fokus på emner 
omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 
8, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

3) Forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling og projektudvikling
mellem regionale og lokale myndigheder 
med fokus på emner omhandlet i artikel 5, 
stk. 1 og 2, og artikel 8, 9, 10 og 11,
herunder netværkssamarbejdsprogrammer, 
der omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en præcisering af artiklen og understreger betydningen af 
projektudvikling for det territoriale samarbejde. 
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Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy

Ændringsforslag 227
Artikel 6, stk. 3

3) Forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder med fokus på emner 
omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 
8, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

3) Udvikling af tværregionalt samarbejde 
og forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder med fokus på emner 
omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 
8, 9, 10 og 11, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at medtage det tværregionale samarbejde under målet "territorialt 
samarbejde".

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 228
Artikel 7, litra a og b

a) moms; a) udgår
b) renter af gæld b) renter af gæld og andre afgifter eller 

gebyrer, som pådrages i forbindelse med 
gæld, medmindre sådan gæld skyldes 
forsinkelser som følge af, at Kommissionen 
indstiller sine betalinger, indtil reglerne er 
afklaret, og Kommissionens forbehold 
derefter viser sig at være uberettigede

Or. en

Begrundelse

Der er tilfælde, hvor Kommissionen har indstillet sine betalinger og drevet projekter, som 
blev iværksat i god tro, ud i gæld. Hvis Kommissionens forbehold viser sig at være 
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uberettigede, bør projektets deltagere ikke blive tvunget til at skulle betale den gæld, som de 
uden egen skyld har pådraget sig.

Ændringsforslag af Mieczysław Edmund Janowski og Adam Jerzy Bielan

Ændringsforslag 229
Artikel 7

Følgende udgifter er ikke berettigede til 
støtte fra EFRU:

Følgende udgifter er ikke berettigede til 
støtte fra EFRU:

a) moms a) moms, der kan refunderes
b) renter af gæld b) renter af gæld
c) køb af jord for et beløb, der udgør mere 
end 10 % af de samlede støtteberettigede 
udgifter til den pågældende foranstaltning

c) køb af jord for et beløb, der udgør mere 
end 10 % af de samlede støtteberettigede 
udgifter til den pågældende foranstaltning

d) lokaler d) lokaler, med undtagelse af socialt 
byggeri og udgifter til kommunal 
infrastruktur i beboelsesområder

e) afvikling af atomkraftværker. e) afvikling af atomkraftværker.

Or. pl

Ændringsforslag af Alain Hutchinson

Ændringsforslag 230
Artikel 7, litra d

d) lokaler d) lokaler, med undtagelse af udgifter til 
renovering af socialt boligbyggeri

Or. fr

Begrundelse

I henhold til forordningerne er bæredygtig udvikling og reduktion af energiomkostninger 
blandt Kommissionens primære mål for denne reform af strukturfondene.

Ændringsforslag af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ændringsforslag 231
Artikel 7
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Følgende udgifter er ikke berettigede til 
støtte fra EFRU:
a) moms

b) renter af gæld

c) køb af jord for et beløb, der udgør mere 
end 10 % af de samlede støtteberettigede 
udgifter til den pågældende foranstaltning

d) lokaler

e) afvikling af atomkraftværker.

Følgende udgifter er ikke berettigede til 
støtte fra EFRU:
a) moms, der kan refunderes

b) renter af gæld

c) køb af jord for et beløb, der udgør mere 
end 10 % af de samlede støtteberettigede 
udgifter til den pågældende foranstaltning

d) bygning af nye lokaler

e) afvikling af atomkraftværker.

Or. en

Begrundelse

1. Hvis moms ikke er støtteberettiget, vil de faktiske omkostninger til projekter, der 
iværksættes med strukturstøtten, øges. Dette kan udgøre en stor hindring for gennemførelsen 
af projekter, idet det reducerer muligheden for at absorbere strukturfondene (hvilket især 
gælder for de nye medlemsstater i EU).

2. Mobilisering af EFRU til støtte for lokaleudgifter med henblik på at rehabilitere dårligt 
stillede områder er meget vigtigt for de nye medlemsstater, fordi det gør det muligt at opfylde 
udviklingsmålene inden for rammerne af byfornyelsesprogrammerne.

Ændringsforslag af Catherine Stihler

Ændringsforslag 24
Artikel 7, litra a

a) moms a) moms, der kan refunderes

Or. en

Begrundelse

Dette vil sikre, at bestemmelsen støtter den nuværende praksis og den foreslåede behandling 
af moms i forslaget til forordning om Den Europæiske Socialfond. Dette ville sikre, at reelle 
momsudgifter kan medtages som støtteberettigede udgifter.
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Ændringsforslag 233
Artikel 7, litra a

a) moms a) moms, der kan refunderes

Or. de

Begrundelse

For at sikre sammenhæng mellem de foreslåede forordninger skal ordlyden af artikel 7 i 
EFRU-forordningen svare til ordlyden i forslaget til forordning om Den Europæiske 
Socialfond.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 234
Artikel 7, litra a

a) moms a) moms, der kan refunderes

Or. en

Begrundelse

Jeg er i mod den generelle udelukkelse af moms som støtteberettiget udgift. I henhold til de 
eksisterende bestemmelser er det kun den moms, der kan refunderes, der er udelukket. De 
personer, der indgiver projekter, og som ikke betaler moms, såsom lokale og regionale 
myndigheder, ville uretmæssigt lide skade, idet moms er en uundgåelig del af projektets 
omkostninger. Endvidere ville det være rimeligt at harmonisere denne bestemmelse om 
støtteberettigelse med forslaget til ESF-forordning, hvor det kun er moms, der kan refunderes, 
der er udelukket. 

Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 235
Artikel 7, litra a

a) moms a) moms, der kan refunderes

Or. en



(Ekstern oversættelse)

AM\562438DA.doc 111/154 PE 357.528v01-00

DA

Begrundelse

Dette vil sikre, at bestemmelsen støtter den tidligere og nuværende praksis, for så vidt angår 
EFRU-programmer. Bestemmelsen vil ligeledes være i overensstemmelse med 
bestemmelserne i ESF-forordningen og således forhindre uforståelige forskelle i den 
europæiske samhørighedspolitik.

Ændringsforslag af Rolf Berend, Markus Pieper

Ændringsforslag 236
Artikel 7, litra a

a) moms a) moms, der kan refunderes

Or. de

Begrundelse

For at sikre sammenhæng mellem de foreslåede forordninger skal ordlyden af artikel 7 i 
EFRU-forordningen svare til ordlyden i forslaget til forordning om Den Europæiske 
Socialfond.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 237
Artikel 7, litra a

a) moms udgår

Or. pt

Begrundelse

Moms skal betragtes som en støtteberettiget udgift, hvilket ikke kun har vist sig at være 
nødvendigt på grundlag af de praktiske erfaringer, men også er påkrævet for at sikre 
sammenhængen med forslagene til den fremtidige forordning om Den Europæiske Socialfond.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 238
Artikel 7, litra c

c) køb af jord for et beløb, der udgør mere c) køb af jord for et beløb, der udgør mere 
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end 10 % af de samlede støtteberettigede 
udgifter til den pågældende foranstaltning

end 20 % af de samlede støtteberettigede 
udgifter til den pågældende foranstaltning

Or. en

Begrundelse

Det ville være at foretrække at bevare den nuværende grænse på 20 % for at sikre den 
nødvendige fleksibilitet.

Ændringsforslag af Alfonso Andria

Ændringsforslag 239
Artikel 7, litra c

c) køb af jord for et beløb, der udgør mere 
end 10 % af de samlede støtteberettigede 
udgifter til den pågældende foranstaltning

c) køb af jord for et beløb, der udgør mere 
end 15 % af de samlede støtteberettigede 
udgifter til den pågældende foranstaltning

Or. it

Begrundelse

Hvis udgifterne i forbindelse med køb af jord kun må udgøre 10 %, vil nogle projekter være 
umulige at gennemføre. Der bør derfor under streng kontrol gives et større spillerum med 
hensyn til de støtteberettigede udgifter, som ikke bør udgøre mere end 15 % af det beløb, der 
er øremærket til et projekt.

Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 240
Artikel 7, litra d

d) lokaler d) lokaler, med visse undtagelser, herunder 
kategorier af foranstaltninger med social 
relevans såsom renovering, nedrivning og 
udskiftning af lokaler, som ejes af det 
offentlige på permanent basis (således at 
det sikres, at det offentlige ejer lokalerne i 
mindst 10 år fremover), i områder i forfald;

Or. en
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Begrundelse

Støtteberettigelse for udgifter til bygning eller renovering af beboelsesejendomme synes for 
specifikke socialt sårbare kategorier at være i overensstemmelse med de sociale mål for 
europæisk samhørighed. Det grundlæggende argument herfor er, at de boligrelaterede 
problemer, hvis de bliver håndteret forkert, vil medføre alvorlige økonomiske, miljømæssige 
og sociale problemer.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 241
Artikel 7, litra d

d) lokaler d) lokaler, med undtagelse af 
foranstaltninger, der har til formål at øge 
energieffektiviteten i huse i 
betonelementbyggeri i byer med et beløb, 
der ikke overstiger 10 % af de samlede 
støtteberettigede udgifter til den 
pågældende foranstaltning;

Or. en

Begrundelse

Miljøproblemerne i byområder er tæt forbundet med den lave energieffektivitet i 
betonelementbyggerierne i de byområder, der er i forfald. Det ville for at løse dette problem 
være nyttigt, hvis der var mulighed for støtte fra EFRU.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 242
Artikel 7, litra d

d) lokaler d) lokaler, med undtagelse af 
foranstaltninger, der har til formål at 
gennemføre bæredygtig renovering af huse 
i betonelementbyggeri i byer med et beløb, 
der ikke overstiger 10 % af de samlede 
støtteberettigede udgifter til den 
pågældende foranstaltning;
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Or. en

Begrundelse

Betonelementbyggeri er et meget alvorligt problem, som går på tværs af medlemsstaterne. 
Det er nødvendigt med EU-støtte til at løse problemet og dermed stoppe den vedvarende 
forsømmelse, som resulterer i, at de sociale og miljømæssige problemer samles i disse 
specifikke byområder. Betonelementbyggeriernes forfald er helt klart et europæisk problem, 
som kræver en europæisk løsning. Det er umuligt for de nationale og regionale myndigheder 
at tackle dette problem alene. Det ville i denne forbindelse være nyttigt at give mulighed for 
støtte fra EFRU. 

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák

Ændringsforslag 243
Artikel 7, litra d

d) lokaler d) lokaler, med undtagelse af renovering af 
betonelementbyggeri;

Or. en

Begrundelse

Renovering af betonelementbyggeriet er den største udfordring for mange byer i hele EU. Det 
drejer sig ikke kun om, at disse forfaldne kvarterer lider under stor kriminalitet og udgør en 
trussel for social udstødelse, men de er også meget energikrævende og skaber derfor 
miljømæssige problemer og ineffektivitet. Disse udfordringer skal tackles gennem forvaltning 
på flere niveauer i Europa. 

Ændringsforslag af Salvatore Tatarella

Ændringsforslag 244
Artikel 7, litra d a (nyt)

da) bygning af nye huse

Or. it

Begrundelse

Ovenstående præcisering er nødvendig, fordi, når det ikke er meningen, at boligmassen skal 
udvides, som f.eks. ville være tilfældet i forbindelse med byfornyelse, kunne bygning af nye 
huse blive omfattet af de udgifter, der er berettiget til EFRU-støtte.
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Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 245
Artikel 8

Byområder

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.

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.

2. EFRU's finansiering af foranstaltninger 
i forbindelse med målet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse", som er 
omfattet af forordning (EF) nr. om Den 
Europæiske Socialfond, forhøjes til 10 % af 
det pågældende prioriterede område uanset 
artikel 33, stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

I forordningen fastlægges det allerede, at strukturfondene skal fremme konkurrenceevnen i 
bydistrikter (og landdistrikter). Alle regioner er forskellige, og det bør være op til regionerne 
at beslutte, hvad der skal gælde for dem. 
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Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 246
Artikel 8, stk. 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 
bæredygtig byudvikling, jf. artikel 25, stk. 4, 
litra a), og artikel 36, stk. 4, litra b), i 
forordning (EF) nr. … og jf. artikel 4 og 5 i 
denne forordning, yder EFRU støtte til 
fælles udarbejdelse af integrerede strategier 
for, hvordan den høje koncentration af 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
problemer i byområder og mellemstore og 
små byer, der fungerer som centre, tackles.

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.

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 og andre 
tiltag, jf. artikel 4 og 5 i denne forordning, 
baseret på en integreret plan, hvor der tages 
højde for ændrede demografiske strukturer.

Or. de

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 247
Artikel 8, stk. 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 
bæredygtig byudvikling, 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 bæredygtig vækst styrkes, og 
hvordan den høje koncentration af 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
problemer i byområder tackles.

Dette kan omfatte istandsættelse af fysiske 
faciliteter, genanvendelse af forladte 

Dette kan omfatte istandsættelse af fysiske 
faciliteter, genanvendelse af forladte 
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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.

industrigrunde, bevarelse og udvikling af 
den historiske og kulturelle arv kombineret 
med foranstaltninger, der fremmer 
innovation og videnøkonomi, 
iværksætterlyst, lokal beskæftigelse og 
udvikling af lokalsamfundet samt levering af 
tjenesteydelser til befolkningen, hvor der 
tages højde for ændrede demografiske 
strukturer.

Or. fr

Begrundelse

Sproglig ændring: Det drejer sig om videnøkonomien.

Ændringsforslag af Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Ændringsforslag 248
Artikel 8, stk. 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, støtte 
fjernelsen af adgangshindringer for 
handicappede i bymiljøet og kræve, at 
adgangskriterierne for 
byudviklingsprojekter, som finansieres af 
EFRU, overholdes.

Or. en

Begrundelse

Byfornyelse kan ikke gennemføres, hvis der ikke tages højde for de socialt dårligt stillede 
grupper i bypolitikken og -planlægningen. Især skal det i forbindelse med udviklingen i byer 
anerkendes, at der er behov for at skabe et bymiljø, som er tilgængeligt for handicappede.



(Ekstern oversættelse)

PE 357.528v01-00 118/154 AM\562438DA.doc

DA

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 249
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 højde koncentration af 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
problemer i byområder tackles;

- fjernelse af adgangshindringerne for 
handicappede i bymiljøet og krav om, at 
adgangskriterierne for 
byudviklingsprojekter, som finansieres af 
EFRU, overholdes.

Or. en

Begrundelse

Byfornyelse kan ikke gennemføres, hvis der ikke tages højde for de socialt dårligt stillede 
grupper i bypolitikken og -planlægningen. Især skal det i forbindelse med udviklingen i byer 
anerkendes, at der er behov for at skabe et bymiljø, som er tilgængeligt for handicappede.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 250
Artikel 8, stk. 1, afsnit 2

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.

Dette kan omfatte istandsættelse af fysiske 
faciliteter, forbedring af energieffektiviteten 
i byområder med betonelementbyggeri, 
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 
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tages højde for ændrede demografiske 
strukturer.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 7, litra d). I lyset af, hvor vigtigt det er for miljøaspektet af 
udfordringerne for byområder at øge energieffektiviteten, er det nødvendigt specifikt at 
henvise til sådanne foranstaltninger.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 251
Artikel 8, stk. 1, afsnit 2

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.

Dette kan omfatte istandsættelse af fysiske 
faciliteter, foranstaltninger til bæredygtig 
renovering i byområder med 
betonelementbyggeri, 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.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 7, litra d).

Ændringsforslag af Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 252
Artikel 8, stk. 1, afsnit 2

Dette kan omfatte istandsættelse af fysiske 
faciliteter, genanvendelse af forladte 
industrigrunde, bevarelse og udvikling af 
den historiske og kulturelle arv kombineret 

Dette kan omfatte istandsættelse af fysiske 
faciliteter, genanvendelse af forladte 
industrigrunde, bevarelse og udvikling af 
den historiske og kulturelle arv og fornyelse 
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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.

af byområder i forfald kombineret med 
foranstaltninger, der fremmer 
iværksætterlyst, lokal beskæftigelse, miljøet
og udvikling af lokalsamfundet samt 
levering af tjenesteydelser til befolkningen, 
hvor der tages højde for ændrede 
demografiske strukturer.    

Or. it

Begrundelse

Fornyelse af byområder i forfald og miljøbeskyttelse skal specifikt medtages under 
bydimensionen i overensstemmelse med Lissabon- og Göteborg-strategierne.

Ændringsforslag af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ændringsforslag 253
Artikel 8, stk. 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 
bæredygtig byudvikling, 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 bæredygtige vækst styrkes, 
og hvordan den høje koncentration af 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
problemer i byområder tackles.

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.

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

Or. en
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Begrundelse

Investeringerne i sportsinfrastruktur og kulturydelser har en stor indvirkning på regionens 
sociale og økonomiske situation. De skaber nye jobmuligheder og turistattraktioner samt 
forbedrer livskvaliteten for regionens indbyggere. Derfor er det meget vigtigt at medtage 
kulturområdet i denne artikel.

Ændringsforslag af Arlene McCarthy

Ændringsforslag 254
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 
bæredygtig byudvikling, 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 bæredygtig vækst styrkes, og 
hvordan den høje koncentration af 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
problemer i byområder tackles.

Or. en

Begrundelse

Eftersom byerne spiller en afgørende rolle for den regionale udvikling, er det vigtigt, at 
strukturfondenes midler udtrykkeligt forbindes med de bymæssige behov af hensyn til 
samhørighedspolitikkens effektivitet og byernes bidrag til Lissabon- og Göteborg-målene. 
Dette kan opnås ved at indføre en handlingsplan for bæredygtig byudvikling, der bør omfatte 
byfornyelsesforanstaltninger, men som også bør gå et skridt videre.

Ændringsforslag af Stavros Arnaoutakis

Ændringsforslag 255
Artikel 8, stk. 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 

1. I tilfælde af foranstaltninger, der omfatter 
bæredygtig byudvikling, 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 bæredygtig vækst styrkes, og 
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økonomiske, miljømæssige og sociale 
problemer i byområder tackles.

hvordan den høje koncentration af 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
problemer i byområder tackles.

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.

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

Or. el

Begrundelse

Ofte er boligområderne, som kunne have været udviklet til stor nytte, ladet forfalde som følge 
af de mange problemer, visse områder lider under. Det er vigtigt at forny disse områder, 
hvilket ville betyde, at der ikke var behov for nye infrastrukturprojekter, eller at områdets 
karakter ville blive gendannet.

Ændringsforslag af Richard Catherine Stihler, Eluned Morgan, 

Ændringsforslag 256
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.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).
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Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 257
Artikel 8, stk. 1, afsnit 2

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. 

Dette kan omfatte istandsættelse af fysiske 
faciliteter, fornyelse af de bebyggede 
områder, herunder renovering, nedrivning 
og udskiftning af lokaler, som ejes af det 
offentlige på permanent basis (således at 
det sikres, at det offentlige ejer lokalerne i 
mindst 10 år fremover), forbedring af 
miljøet omkring bygninger, 
energieffektivitet og vedvarende 
energiprojekter i byområder i forfald, 
genanvendelse af forladte industrigrunde, 
bevarelse og udvikling af den historiske og 
kulturelle arv kombineret med 
foranstaltninger, der fremmer innovation og 
vidensamfundet, iværksætterlyst, lokal 
beskæftigelse og udvikling af 
lokalsamfundet samt levering af 
tjenesteydelser til befolkningen, hvor der 
tages højde for ændrede demografiske 
strukturer.

Or. en

Begrundelse

I forhold til de gamle medlemsstater er boligsektoren vigtigere for byfornyelsen i de nye 
medlemsstater, hvor nedrivning, udskiftning og renovering af den dårlige boligmasse er et 
vigtigt spørgsmål. Byfornyelsen vil ikke lykkedes uden en gennemgribende omstrukturering af 
boligmassen. Anden del af ændringsforslaget har til formål at fremme målene i Lissabon-
dagsordenen.

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez og Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 258
Artikel 8, stk. 1, afsnit 2

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 

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 
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iværksætterlyst, lokal beskæftigelse og 
udvikling af lokalsamfundet samt levering af 
tjenesteydelser til befolkningen, hvor der 
tages højde for ændrede demografiske 
strukturer.

iværksætterlyst, lokal beskæftigelse og 
udvikling af lokalsamfundet samt levering af 
tjenesteydelser til befolkningen, hvor der 
tages højde for ændrede demografiske 
strukturer og bæredygtig mobilitet.

Or. es

Ændringsforslag af Alfonso Andria

Ændringsforslag 259
Artikel 8, stk. 1, litra a (nyt)

1a. EFRU skal bl.a. bidrage til at fjerne 
arkitektoniske hindringer med henblik på 
at give handicappede mulighed for at få 
adgang til og bruge kunst, museer og 
udstillingsområder. 

Or. it

Begrundelse

Fjernelse af arkitektoniske barrierer og et overordnet adgangskrav, som skal hjælpe 
handicappede, også i fritidsfaciliteter, bør omfattes af de specifikke mål for EFRU, eftersom 
dette er helt på linje med Unionens principper og værdier.  

Ændringsforslag af Salvatore Tatarella

Ændringsforslag 260
Artikel 8, stk. 1, afsnit 2

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.

Dette har til hensigt at forbedre bymiljøet 
gennem genanvendelse af forladte 
industrigrunde og beskyttelse og udvikling 
af den historiske og kulturelle arv, idet der 
iværksættes passende foranstaltninger, der 
fremmer iværksætterlyst, lokal beskæftigelse 
og udvikling af den lokale livsstil samt 
etablering af tjenesteydelser til borgerne, 
hvor der tages højde for ændrede 
demografiske strukturer.

Or. it
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Begrundelse

Anden del af artikel 8, stk. 1, er blevet omformuleret med henblik på at præcisere, at de 
strategier, der anføres i første del, kan omfatte en lang række problemer og har til hensigt at 
forbedre miljøet generelt.

Ændringsforslag af Arlene McCarthy

Ændringsforslag 261
Artikel 8, stk. 2

2. EFRU's finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med målet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse", som er 
omfattet af forordning (EF) nr. om Den 
Europæiske Socialfond, forhøjes til 10 % af 
det pågældende prioriterede område uanset 
artikel 33, stk.

2. EFRU's finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med målet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse", som er 
omfattet af forordning (EF) nr. om Den 
Europæiske Socialfond, forhøjes til højst 20 
% af det pågældende prioriterede område 
uanset artikel 33, stk.

Or. en

Begrundelse

På baggrund af de positive erfaringer med URBAN-initiativet for byområder, bør EFRU 
kunne støtte ESF-foranstaltninger i byområder op til 20 %, således at disse byer på en mere 
fleksibel måde kan fastsætte, hvilke foranstaltninger der er velegnede til at løse de lokale 
problemer. 

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 262
Artikel 8, stk. 2

2. EFRU's finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med målet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse", som er 
omfattet af forordning (EF) nr. om Den 
Europæiske Socialfond, forhøjes til 10 % af 
det pågældende prioriterede område uanset 
artikel 33, stk.

2. EFRU's finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med målet "konvergens" og 
"regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse", som er omfattet af 
forordning (EF) nr. om Den Europæiske 
Socialfond, forhøjes til 20 % af det 
pågældende prioriterede område uanset 
artikel 33, stk. 

Or. en
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Begrundelse

Formålet er at give mulighed for større økonomisk støtte fra EFRU, når dette er nødvendigt 
for at sikre tilfredsstillende gennemførelse af et projekt, der falder inden for rammerne af 
ESF's operationelle program. Endvidere er der ikke nogen gyldig grund til, at denne 
bestemmelse kun skal gælde for målet "regional konkurrenceevne og beskæftigelse", eftersom 
mange foranstaltninger, der samfinansieres af Den Europæiske Socialfond, falder ind under 
målet "konvergens". Derfor foreslår jeg at udvide det til også at omfatte sidstnævnte mål.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 263
Artikel 9

Landdistrikter og fiskeriafhængige 
områder

Medlemsstater og regioner skal sikre, at der 
er komplementaritet og sammenhæng 
mellem på den ene side foranstaltninger, 
der medfinansieres af Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, jf. forordning (EF) nr … 
, og foranstaltninger, der medfinansieres af 
Den Europæiske Fiskerifond, jf. 
forordning (EF) nr …, og på den anden 
side programmer, der medfinansieres af 
EFRU.

Støtte fra EFRU koncentreres i 
landdistrikter og fiskeriafhængige områder 
om områdernes økonomiske diversificering, 
herunder:
1) forbedring af transportinfrastrukturen;
2) fremskyndelse af etableringen af 
telekommunikationsnetværk og udbuddet 
af tjenesteydelser i landdistrikter;
3) udvikling af nye økonomiske aktiviteter 
uden for landbrugs- og fiskerisektoren;
4) bedre forbindelser mellem byområder og 
landdistrikter;
5) øget turisme og større udbud af moderne 
bekvemmeligheder.

Medlemsstater og regioner skal sikre, at der 
er komplementaritet og sammenhæng

udgår
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mellem foranstaltninger, der 
medfinansieres af Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske 
Fiskerifond på den ene side, og 
foranstaltninger, der medfinansieres af 
EFRU på den anden side. Ved 
foranstaltninger under nr. 1, 3 og 5 skal 
medlemsstaterne ved udarbejdelsen af 
operationelle programmer angive klare 
kriterier for, hvornår der er tale om 
foranstaltninger, der modtager støtte fra 
henholdsvis EFRU, jf. denne artikel, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne, jf. artikel 49, stk. 1, 
litra a), b) og i), i forordning (EF) nr. for 
så vidt angår landdistrikterne, og Den 
Europæiske Fiskerifond, jf. artikel … i 
forordning (EF) nr. …, for så vidt angår 
fiskeriafhængige områder.

Or. en

Begrundelse

Alle regioner er forskellige, og det bør være op til regionerne at beslutte, hvilke prioriteter 
der skal gælde for dem. 

Ændringsforslag af Alyn Smith

Ændringsforslag 264
Artikel 9, stk. 1

Medlemsstater og regioner skal sikre, at der 
er komplementaritet og sammenhæng 
mellem på den ene side foranstaltninger, der 
medfinansieres af Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, jf. forordning (EF) nr … , 
og foranstaltninger, der medfinansieres af 
Den Europæiske Fiskerifond, jf. forordning 
(EF) nr …, og på den anden side 
programmer, der medfinansieres af EFRU.

Medlemsstater og regionale og lokale 
myndigheder skal sikre, at der er 
komplementaritet og sammenhæng mellem 
på den ene side foranstaltninger, der 
medfinansieres af Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, jf. forordning (EF) nr … , 
og foranstaltninger, der medfinansieres af 
Den Europæiske Fiskerifond, jf. forordning 
(EF) nr …, og på den anden side 
programmer, der medfinansieres af EFRU.

Or. en
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Ændringsforslag af Richard Howitt, Catherine Stihler

Ændringsforslag 265
Artikel 9, stk. 2

Støtte fra EFRU koncentreres i landdistrikter 
og fiskeriafhængige områder om 
områdernes økonomiske diversificering, 
herunder:

Støtte fra EFRU koncentreres i landdistrikter 
og fiskeriafhængige områder om 
foranstaltninger til at tackle de 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
problemer i sådanne områder og behovet 
for at udvikle diversificeringstiltag, 
herunder:

1) forbedring af transportinfrastrukturen; 1) forbedring af transportinfrastrukturen;
2) fremskyndelse af etableringen af 
telekommunikationsnetværk og udbuddet af 
tjenesteydelser i landdistrikter;

2) fremskyndelse af etableringen af 
telekommunikationsnetværk og udbuddet af 
tjenesteydelser i landdistrikter;

3) udvikling af nye økonomiske aktiviteter 
uden for landbrugs- og fiskerisektoren;

3) udvikling af nye økonomiske aktiviteter 
uden for landbrugs- og fiskerisektoren;

4) bedre forbindelser mellem byområder og 
landdistrikter;

4) bedre forbindelser mellem byområder og 
landdistrikter;

5) øget turisme og større udbud af moderne 
bekvemmeligheder.

5) øget turisme og større udbud af moderne 
bekvemmeligheder;
6) fremme af iværksætterlyst og 
foranstaltninger til stimulering af den 
lokale beskæftigelse;
7) udvikling af lokalsamfundet.

Or. en

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 266
Artikel 9, stk. 2, afsnit 1-5, og stk. 3

1) forbedring af transportinfrastrukturen; 1) forbedring af transportinfrastrukturen og 
gøre regionen mere eftertragtet;

2) fremskyndelse af etableringen af 
telekommunikationsnetværk og udbuddet af 
tjenesteydelser i landdistrikter;

2) fremskyndelse af etableringen af 
telekommunikationsnetværk og udbuddet af 
tjenesteydelser i landdistrikter og skabelse 
af arbejdspladser af høj kvalitet uden for 
landbrugs- og fiskerisektoren;

3) udvikling af nye økonomiske aktiviteter 3) udvikling af nye økonomiske aktiviteter, 
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uden for landbrugs- og fiskerisektoren; navnlig fremme af SMV'er, 
håndværksvirksomheder og etablering af 
virksomheder, uden for landbrugs- og 
fiskerisektoren;

3a) udvikling af uddannelses- og 
forskningsinstitutioner i landdistrikterne, 
med undtagelse af de foranstaltninger, der 
finansieres af Den Europæiske Socialfond 
(ESF);

4) bedre forbindelser mellem byområder og
landdistrikter;

4) bedre forbindelser mellem byområder og 
landdistrikter;

4a) styrkelse af de kulturelle institutioners 
og kulturlivets kvalitet;

5) øget turisme og større udbud af moderne 
bekvemmeligheder.

5) øget turisme og større udbud af moderne 
bekvemmeligheder.

Medlemsstater og regioner skal sikre, at der 
er komplementaritet og sammenhæng 
mellem foranstaltninger, der medfinansieres 
af Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne og Den 
Europæiske Fiskerifond på den ene side, og 
foranstaltninger, der medfinansieres af 
EFRU på den anden side. Ved 
foranstaltninger under nr. 1, 3 og 5 skal 
medlemsstaterne ved udarbejdelsen af 
operationelle programmer angive klare 
kriterier for, hvornår der er tale om 
foranstaltninger, der modtager støtte fra 
henholdsvis EFRU, jf. denne artikel, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, jf. artikel 49, stk. 1, litra 
a), b) og i), i forordning (EF) nr. for så vidt 
angår landdistrikterne, og Den Europæiske 
Fiskerifond, jf. artikel … i forordning (EF) 
nr. …, for så vidt angår fiskeriafhængige 
områder.

Medlemsstater og regioner skal sikre, at der 
er komplementaritet og sammenhæng 
mellem foranstaltninger, der medfinansieres 
af Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne og Den 
Europæiske Fiskerifond på den ene side, og 
foranstaltninger, der medfinansieres af 
EFRU under den nationale strategiske 
referenceramme på den anden side. Ved 
foranstaltninger under nr. 1, 3 og 5 skal 
medlemsstaterne ved udarbejdelsen af 
operationelle programmer angive klare 
kriterier for, hvornår der er tale om 
foranstaltninger, der modtager støtte fra 
henholdsvis EFRU, jf. denne artikel, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, jf. artikel 49, stk. 1, litra 
a), b) og i), i forordning (EF) nr. for så vidt 
angår landdistrikterne, og Den Europæiske 
Fiskerifond, jf. artikel … i forordning (EF) 
nr. …, for så vidt angår fiskeriafhængige 
områder. Denne afgrænsning er teknisk og 
må ikke stå i vejen for en ensartet 
integreret udvikling.

Or. de
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Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 267
Artikel 9, stk. 2

Støtte fra EFRU koncentreres i landdistrikter 
og fiskeriafhængige områder om områdernes 
økonomiske diversificering, herunder:

Støtte fra EFRU koncentreres i landdistrikter 
og fiskeriafhængige områder om områdernes 
økonomiske diversificering uden at 
underminere princippet om bæredygtighed, 
herunder:

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Göteborg af 15. og 16. juni 
2001.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 268
Artikel 9, stk. 2, afsnit 5

5) øget turisme og større udbud af moderne 
bekvemmeligheder.

5) øget bæredygtig turisme og større udbud 
af bæredygtige moderne bekvemmeligheder.

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Göteborg af 15. og 16. juni 
2001.

Ændringsforslag af Alyn Smith

Ændringsforslag 269
Artikel 9, stk. 3

Medlemsstater og regioner skal sikre, at der 
er komplementaritet og sammenhæng 
mellem foranstaltninger, der medfinansieres 
af Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne og Den 
Europæiske Fiskerifond på den ene side, og 
foranstaltninger, der medfinansieres af 

Medlemsstater og regionale og lokale 
myndigheder skal sikre, at der er 
komplementaritet og sammenhæng mellem 
foranstaltninger, der medfinansieres af Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske 
Fiskerifond på den ene side, og 
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EFRU på den anden side. Ved 
foranstaltninger under nr. 1, 3 og 5 skal 
medlemsstaterne ved udarbejdelsen af 
operationelle programmer angive klare 
kriterier for, hvornår der er tale om 
foranstaltninger, der modtager støtte fra 
henholdsvis EFRU, jf. denne artikel, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, jf. artikel 49, stk. 1, litra 
a), b) og i), i forordning (EF) nr. for så vidt 
angår landdistrikterne, og Den Europæiske 
Fiskerifond, jf. artikel … i forordning (EF) 
nr. …, for så vidt angår fiskeriafhængige 
områder.

foranstaltninger, der medfinansieres af 
EFRU på den anden side. Ved 
foranstaltninger under nr. 1, 3 og 5 skal 
medlemsstaterne ved udarbejdelsen af 
operationelle programmer angive klare 
kriterier for, hvornår der er tale om 
foranstaltninger, der modtager støtte fra 
henholdsvis EFRU, jf. denne artikel, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, jf. artikel 49, stk. 1, litra 
a), b) og i), i forordning (EF) nr. for så vidt 
angår landdistrikterne, og Den Europæiske 
Fiskerifond, jf. artikel … i forordning (EF) 
nr. …, for så vidt angår fiskeriafhængige 
områder.

Or. en

Ændringsforslag af Brigitte Douay og Bernadette Bourzai

Ændringsforslag 270
Artikel 9, stk. 2, afsnit 3

3) udvikling af nye økonomiske aktiviteter 
uden for landbrugs- og fiskerisektoren;

3) udvikling af nye økonomiske aktiviteter 
uden for landbrugs- og fiskerisektoren, 
herunder etablering, overtagelse og 
udvikling af små virksomheder, 
mikrovirksomheder og 
håndværksvirksomheder;

Or. fr

Begrundelse

Støtte til disse virksomheder er en vigtig foranstaltning for udviklingen af landdistrikterne. 
Meget små virksomheder spiller en vigtig rolle i forbindelse med jobskabelse. 

Ændringsforslag af Alyn Smith

Ændringsforslag 271
Artikel 9, stk. 2, afsnit 5

5) øget turisme og større udbud af moderne 
bekvemmeligheder.

5) øget bæredygtig turisme og større udbud 
af bæredygtige moderne bekvemmeligheder.
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Or. en

Ændringsforslag af Catherine Stihler

Ændringsforslag 272
Artikel 9, stk. 2, afsnit 5

5) øget turisme og større udbud af moderne 
bekvemmeligheder.

5) øget bæredygtig turisme og større udbud 
af bæredygtige moderne bekvemmeligheder.

Or. en

Begrundelse

Er i overensstemmelse med de tidligere henvisninger til turisme og Göteborg-dagsordenen.

Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 273
Artikel 9, stk. 2, afsnit 5, litra a (nyt)

5a) produktion af biobrændsler og/eller 
anvendelse af energi fra vedvarende kilder

Or. en

Begrundelse

Landdistrikterne bør bidrage til EU's ambitiøse mål om at producere mindst 12 % af 
bruttoenergiforbruget med vedvarende energikilder.

Ændringsforslag af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ændringsforslag 274
Artikel 9, stk. 2, afsnit 5, litra a (nyt)

5a) beskyttelse af kulturarven, udvikling af 
kulturel infrastruktur og folkekultur

Or. en
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Begrundelse

Investeringerne i kulturel infrastruktur har en stor indvirkning på regionens sociale og 
økonomiske situation. De kan skabe nye arbejdspladser og bidrage til at forbedre de lokale 
indbyggeres livskvalitet. 

Ændringsforslag af Gábor Harangozó

Ændringsforslag 275
Artikel 9, stk. 2, afsnit 5, litra b (nyt)

5b) investeringer i energieffektivitet 
(infrastruktur, teknisk støtte og oplysning 
af slutbrugerne).

Or. en

Ændringsforslag af Bernadette Bourzai

Ændringsforslag 276
Artikel 9, sidste afsnit

Medlemsstater og regioner skal sikre, at der 
er komplementaritet og sammenhæng 
mellem foranstaltninger, der medfinansieres 
af Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne og Den 
Europæiske Fiskerifond på den ene side, og 
foranstaltninger, der medfinansieres af 
EFRU på den anden side. Ved 
foranstaltninger under nr. 1, 3 og 5 skal 
medlemsstaterne ved udarbejdelsen af 
operationelle programmer angive klare 
kriterier for, hvornår der er tale om 
foranstaltninger, der modtager støtte fra 
henholdsvis EFRU, jf. denne artikel, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, jf. artikel 49, stk. 1, litra 
a), b) og i), i forordning (EF) nr. for så vidt 
angår landdistrikterne, og Den Europæiske 
Fiskerifond, jf. artikel … i forordning (EF) 
nr. …, for så vidt angår fiskeriafhængige 
områder.

Medlemsstater og regioner skal sikre, at der 
er komplementaritet og sammenhæng 
mellem foranstaltninger, der medfinansieres 
af Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne og Den 
Europæiske Fiskerifond på den ene side, og 
foranstaltninger, der medfinansieres af 
EFRU på den anden side. Ved 
foranstaltninger under nr. 1, 3 og 5 skal 
medlemsstaterne og de relevante partnere 
ved udarbejdelsen af operationelle 
programmer angive klare kriterier for, 
hvornår der er tale om foranstaltninger, der 
modtager støtte fra henholdsvis EFRU, jf. 
denne artikel, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, jf. artikel 49, stk. 1, litra 
a), b) og i), i forordning (EF) nr. for så vidt 
angår landdistrikterne, og Den Europæiske 
Fiskerifond, jf. artikel … i forordning (EF) 
nr. …, for så vidt angår fiskeriafhængige 
områder. De skal endvidere sikre, at der er 
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en passende balance mellem 
sektordimensionen (landbrug eller fiskeri) 
og den territoriale dimension med hensyn 
til anvendelsen af de finansielle ressourcer, 
der overføres fra samhørighedspolitikken 
til Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne og Den 
Europæiske Fiskerifond.

Or. fr

Begrundelse

De finansielle ressourcer, der overføres fra samhørighedspolitikken til disse nye instrumenter, 
må ikke kun bruges til at støtte de traditionelle landbrugs- og fiskeriaktiviteter, når integreret 
territorial udvikling af disse områder kræver økonomisk diversificering. 

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 277
Artikel 9, stk. 3

Medlemsstater og regioner skal sikre, at der 
er komplementaritet og sammenhæng 
mellem foranstaltninger, der medfinansieres 
af Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne og Den 
Europæiske Fiskerifond på den ene side, og 
foranstaltninger, der medfinansieres af 
EFRU på den anden side. Ved 
foranstaltninger under nr. 1, 3 og 5 skal 
medlemsstaterne ved udarbejdelsen af 
operationelle programmer angive klare 
kriterier for, hvornår der er tale om 
foranstaltninger, der modtager støtte fra 
henholdsvis EFRU, jf. denne artikel, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, jf. artikel 49, stk. 1, litra 
a), b) og i), i forordning (EF) nr. for så vidt 
angår landdistrikterne, og Den Europæiske 
Fiskerifond, jf. artikel … i forordning (EF) 
nr. …, for så vidt angår fiskeriafhængige 
områder.

Medlemsstater og regioner skal sikre, at der 
er komplementaritet og sammenhæng 
mellem foranstaltninger, der medfinansieres 
af Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne og Den 
Europæiske Fiskerifond på den ene side, og 
foranstaltninger, der medfinansieres af 
EFRU på den anden side. Ved 
foranstaltninger under nr. 1, 3 og 5 skal 
medlemsstaterne, deres regioner og lokale 
myndigheder ved udarbejdelsen af 
operationelle programmer angive klare 
kriterier for, hvornår der er tale om 
foranstaltninger, der modtager støtte fra 
henholdsvis EFRU, jf. denne artikel, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, jf. artikel 49, stk. 1, litra 
a), b) og i), i forordning (EF) nr. for så vidt 
angår landdistrikterne, og Den Europæiske 
Fiskerifond, jf. artikel … i forordning (EF) 
nr. …, for så vidt angår fiskeriafhængige 
områder. 
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Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger, der berører de lokale og regionale områder, bør iværksættes i samråd med 
de relevante regioner og lokale myndigheder, navnlig i forbindelse med fastlæggelse af 
kriterier.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 278
Artikel 10

Områder med naturbetingede handicap

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

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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Alle regioner er forskellige, og det bør være op til regionerne at beslutte, hvilke prioriteter 
der skal gælde for dem. 

Ændringsforslag af Konstantinos Hatzidakis

Ændringsforslag 279
Artikel 10, stk. 2

Med forbehold af artikel 3 og 4 skal EFRU Med forbehold af artikel 3 og 4 skal EFRU 
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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.

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.

Uanset denne forordnings artikel 3, stk. 2, 
bidrager EFRU til driftsudgifterne i de 
områder, der lider under en dobbelt ulempe 
i henhold til artikel 52, stk. 2, litra b), i 
forordning (EF) nr. ..., med henblik på at 
udligne de ekstraudgifter, der påløber 
inden for  de områder som følge af deres 
særlige karakteristika, med undtagelse af 
varer henhørende under bilag I til 
traktaten:
a) støtte til godstransportydelser og 
startstøtte til transportydelser
b) støtte til løsning af problemer vedrørende 
det lokale arbejdsmarked.

Or. el

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører de øer, som pådrages ekstra transportomkostninger som 
følge af deres ugunstige geografiske placering, hvilket kræver særlig opmærksomhed i 
forbindelse med territorial, økonomisk og social samhørighed (hvilket anerkendes i 
forfatningstraktatens artikel III-220). 

Ændringsforslag af Michl Ebner

Ændringsforslag 280
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 aktiviteter med 
tilknytning til kulturarven, fremme 
økonomisk og social integration, navnlig i 
multikulturelle og flersprogede områder, 
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fremme en bæredygtig udnyttelse af 
naturressourcer og udvikle turistsektoren.

Or. de

Begrundelse

Der skal specifikt henvises til anvendelsen af EFRU-midler i især multikulturelle områder. 
Multikulturelle og flersprogede områder tager normalt teten i forbindelse med anvendelsen af 
EFRU-midler til fremme af forskellige kulturer og sprog.

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 281
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 aktiviteter, som 
forhindrer affolkning og fremmer 
udviklingen, samt at bevare kulturarven, 
fremme en bæredygtig udnyttelse af 
naturressourcer og udvikle turistsektoren.

Or. es

Begrundelse

Udviklingsproblemerne i de områder, som lider under permanente naturbetingede handicap, 
fører til affolkning, fordi de har store vanskeligheder med adgangen til beskæftigelse.

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez og Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 282
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 

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 alle slags økonomiske aktiviteter, 
ikke kun dem med tilknytning til 
kulturarven, men også dem med tilknytning 
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udvikle turistsektoren. til innovation og den nye teknologi, der er 
særligt velegnet til at opfylde regionens 
behov (telecentre i landdistrikterne osv.), 
fremme en bæredygtig udnyttelse af 
naturressourcer og udvikle turistsektoren.

Or. es

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 283
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 på alle planer, 
fremme, udvikle og diversificere 
bæredygtige økonomiske aktiviteter med 
tilknytning til kulturarven, fremme en 
bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og 
udvikle turistsektoren.

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med punkt 3 og 4 i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Göteborg af 
15. og 16. juni 2001.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 284
Artikel 11, stk. 1

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 

I overensstemmelse med den yderligere 
tildeling, der er omhandlet i artikel 16, stk. 
1, litra d), i forordning (EF) nr. …, uanset 
artikel 3, stk. 2, i denne forordning, og i 
henhold til EF-traktatens artikel 299, stk. 
2, 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 
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med undtagelse af varer henhørende under 
bilag I til traktaten:

derudover på følgende yderligere områder 
med undtagelse af varer henhørende under 
bilag I til traktaten:

Or. pt

Begrundelse

Behovet for at anvende de eksisterende traktatbestemmelser, ikke mindst artikel 299, stk. 2, 
skal gøres klart.

Ændringsforslag af Sérgio Marques

Ændringsforslag 285
Artikel 11, stk. 1

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 
bilag I til traktaten:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pt

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo og Fernando Fernández Martín

Ændringsforslag 286
Artikel 11, stk. 1

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 

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 
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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 
bilag I til traktaten:

fjernområderne for at forhindre, at 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 
bilag I til traktaten, hindrer gennemførelsen 
af det indre marked:

Or. es

Begrundelse

Disse områders fjerne beliggenhed og de vanskeligheder, der er forbundet med transport af 
varer, samt det knappe udbud af varer på deres markeder begrænser disse regioners fulde 
integration på markedet betydeligt.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 287
Artikel 12, stk. 3, litra a (nyt)

3a) resultaterne af den strategiske 
vurdering af indvirkningen på miljøet i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/42/EF om vurdering af 
bestemte planers og programmers 
indvirkning på miljøet1;
––––––––––––––
1 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.

Or. de

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 288
Artikel 12, stk. 5, litra b

b) en tabel, som for hele 
programmeringsperioden og for hver 
prioriteret opgave viser den samlede 
bevilling fra Fællesskabet og de offentlige
nationale modstykker samt EFRU's støttesats

b) en tabel, som for hele 
programmeringsperioden og for hver 
prioriteret opgave viser den samlede 
bevilling fra Fællesskabet og de samlede
nationale modstykker samt EFRU's støttesats

Or. en
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Begrundelse

Det ville være ønskeligt at beregne bidraget fra fondene i forhold til de samlede nationale 
udgifter i stedet for de nationale offentlige udgifter. Det primære formål er at åbne mulighed 
for at medtage private udgifter i de støtteberettigede udgifter og dermed være i stand til at 
mobilisere den private finansiering mere effektivt.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Ændringsforslag 289
Artikel 12, stk. 4, litra b a (nyt)

ba) oplysninger om fælles støtteberettigelse 
og kriterier;

Or. de

Begrundelse

I EFRU-forordningen fastlægges det, at støtteberettigelsen vurderes i henhold til nationale 
bestemmelser. Hvad angår grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde, er det 
imidlertid vigtigt i fællesskab at fastlægge de støtteberettigede udgifter og udarbejde fælles 
kriterier. Ellers ville egentlige fælles projekter blive meget vanskeligere eller endda umulige 
at gennemføre.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 290
Artikel 12, stk. 6, litra b

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

b) en beskrivelse af de fælles 
udvælgelseskriterier og overvågnings- og 
evalueringssystemerne og 
overvågningsudvalgets sammensætning

Or. de

Ændringsforslag af Bairbre de Brún

Ændringsforslag 291
Artikel 12, stk. 6, litra e a (nyt)
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ea) en beskrivelse fra samtlige af de 
medlemsstater, der har været med til at 
fremlægge det operationelle program, i 
henhold til artikel 10 i Rådets forordning 
(EF) nr. … af, hvordan de regionale og 
lokale myndigheder samt relevante 
grænseoverskridende samarbejdsgrupper 
skal deltage i programmets 
forberedelsesfase og de efterfølgende faser;

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne i forbindelse med målet "territorialt samarbejde" anvender 
reglerne for partnerskab. Kommissionen bør derfor fastsætte, at forslagene til operationelle 
programmer for at være antagelige skal opfylde kravet om, at medlemsstaterne skal 
specificere, hvordan de agter at anvende disse regler, og hvordan de agter at samarbejde med 
de lokale og regionale myndigheder og grænseoverskridende samarbejdsgrupper.

Ændringsforslag af Eluned Morgan, Catherine Stihler

Ændringsforslag 292
Artikel 12, stk. 7

7) en vejledende liste over store projekter i 
henhold til artikel 38, som efter planen vil 
blive fremlagt i programmeringsperioden.

udgår

Or. en

Begrundelse

En liste over store projekter før programmets start ville være urimeligt begrænsende eller 
skabe falske forhåbninger og antagelser. 

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez og Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 293
Artikel 12, stk. 7, litra a og b (nye)

7a) Medlemsstaterne sikrer, at de regionale 
myndigheder deltager i planlægningen og 
opfølgningen af grænseoverskridende og 
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tværnationale samarbejdsforanstaltninger.
7b) Det skal være muligt at etablere 
regionale samarbejdsprogrammer under de 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer. 
Forvaltningsmyndigheden sikrer, at de 
kompetente regionale myndigheder 
deltager i godkendelsesprocessen, og kan 
uddelegere forvaltningen af sådanne 
underprogrammer til de regionale 
myndigheder.

Or. es

Begrundelse

Der er behov for at sikre, at de regionale myndigheder deltager i de grænseoverskridende og 
tværnationale samarbejdsprogrammer, sammen med muligheden for at etablere regionale 
samarbejdsprogrammer for at forbedre anvendelsen af sådanne programmer.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 294
Artikel 12, stk. 7, litra a (nyt)

7a) partnernes anbefalinger vedrørende det 
operationelle program

Or. de

Ændringsforslag af Bernadette Bourzai og Bernard Poignant

Ændringsforslag 295
Artikel 12, afsnit 2 (nyt) 

Regioner, der er berettiget til støtte under 
målet "regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse", og som lider under 
naturbetingede og geografiske handicap 
som defineret i artikel 52 i forordning (EF) 
nr. …, modtager yderligere støtte på 5 %. 
Hvis disse regioner lider under mere end ét 
handicap, fordobles dette til 10 % med 
henblik på at tage højde for den 
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kombination af handicap.

Or. fr

Begrundelse

Det er interessant, at loftet over de offentlige udgifter, der støttes af fondene, hæves med 5 %, 
men det er ikke nok til at overvinde de naturbetingede og demografiske handicap, som ofte 
optræder i kombination, og som forværrer affolkningen i bjerg- og øområder. 

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 296
Artikel 13

Regler om udgifters støtteberettigelse

Med forbehold af artikel 55 i forordning 
(EF) nr. kan Kommissionen på anmodning 
af medlemsstaterne foreslå regler for 
bestemte udgiftskategoriers 
støtteberettigelse, som erstatter nationale 
regler. Disse fællesskabsregler for udgifters 
støtteberettigelse fastlægges i en 
kommissionsforordning i overensstemmelse 
med artikel 104, stk. 3, i forordning (EF) nr 
…

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne artikel kan betragtes som værende overflødig. Andre ikke-støtteberettigede udgifter på 
EU-plan er nævnt i artikel 7.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 297
Artikel 14, stk. 1, afsnit 2

Medlemsstaterne opretter et fælles teknisk 
sekretariat, som placeres hos 
forvaltningsmyndigheden. Det bistår 

Medlemsstaterne opretter et fælles teknisk 
sekretariat, som med hensyn til funktion 
placeres hos forvaltningsmyndigheden. Det 



(Ekstern oversættelse)

AM\562438DA.doc 145/154 PE 357.528v01-00

DA

forvaltningsmyndigheden og 
overvågningsudvalget i deres opgaver.

bistår forvaltningsmyndigheden og 
overvågningsudvalget i deres opgaver.

Or. en

Begrundelse

Det fælles tekniske sekretariat for et samarbejdsprogram bør ikke nødvendigvis skulle 
placeres fysisk hos forvaltningsmyndigheden.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 298
Artikel 14, stk. 1, afsnit 2

Medlemsstaterne opretter et fælles teknisk 
sekretariat, som placeres hos 
forvaltningsmyndigheden. Det bistår 
forvaltningsmyndigheden og 
overvågningsudvalget i deres opgaver.

Medlemsstaterne opretter et fælles teknisk 
sekretariat, som ikke nødvendigvis placeres 
hos forvaltningsmyndigheden. Det bistår 
forvaltningsmyndigheden og 
overvågningsudvalget i deres opgaver og 
gennemfører uddannelse af partnerne for 
at gøre dem i stand til at udføre deres 
opgaver i partnerskabet.

Or. de

Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 299
Artikel 14, stk. 1, afsnit 2

Medlemsstaterne opretter et fælles teknisk 
sekretariat, som placeres hos 
forvaltningsmyndigheden. Det bistår 
forvaltningsmyndigheden og 
overvågningsudvalget i deres opgaver.

udgår

Or. de

Begrundelse

Forvaltningsmyndigheden er operationelt bedre placeret til at oprette et teknisk sekretariat 
og indgå de relevante kontrakter end medlemsstaterne (se ændringsforslaget til artikel 14, stk. 
2).
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Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 300
Artikel 14, stk. 1, afsnit 2

Medlemsstaterne opretter et fælles teknisk 
sekretariat, som placeres hos 
forvaltningsmyndigheden. Det bistår 
forvaltningsmyndigheden og 
overvågningsudvalget i deres opgaver.

Efter høring af overvågningsudvalget 
opretter forvaltningsmyndigheden et fælles 
teknisk sekretariat, som placeres hos 
forvaltningsmyndigheden. Det bistår
forvaltningsmyndigheden, 
overvågningsudvalget og den 
revisionsgruppe, der er anført i stk. 2, i 
deres opgaver. Medlemsstaterne kan 
etablere nationale kontaktpunkter for at 
fremme gennemførelsen af samarbejde 
omfattende store områder.

Or. de

Begrundelse

Forvaltningsmyndigheden er operationelt bedre placeret til at oprette et teknisk sekretariat 
og indgå de relevante kontrakter end medlemsstaterne. Revisionsgruppen skal også bruge 
teknisk støtte fra sekretariatet i sit arbejde. Hvad angår tværnationale 
samarbejdsprogrammer omfattende store områder (mindst), har nationale kontaktpunkter, ud 
over de ovenfor anførte tekniske sekretariater, tidligere også vist sig at være nyttige og bør 
derfor nævnes som støttestrukturer, der er berettiget til medfinansiering.

Ændringsforslag af Bairbre de Brún

Ændringsforslag 301
Artikel 14, stk. 3

3. Hver medlemsstat, som deltager i det 
operationelle program, udpeger 
repræsentanter til overvågningsudvalget, jf. 
artikel 64 i forordning (EF) nr ...

3. Hver medlemsstat, som deltager i det 
operationelle program, udpeger 
repræsentanter til overvågningsudvalget, jf. 
artikel 64 i forordning (EF) nr ... og 
bestræber sig på at sørge for, at de 
relevante regionale og lokale myndigheder 
samt eventuelle grænseoverskridende 
samarbejdsgrupper på hensigtsmæssig vis 
er repræsenterede.

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med partnerskabsprincippet og subsidiaritetsprincippet skal 
medlemsstaterne sørge for, at de lokale og regionale myndigheder samt grænseoverskridende 
samarbejdsgrupper på hensigtsmæssig vis er repræsenterede i overvågningsudvalget.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 302
Artikel 14, stk. 3

3. Hver medlemsstat, som deltager i det 
operationelle program, udpeger 
repræsentanter til overvågningsudvalget, jf. 
artikel 64 i forordning (EF) nr ...

3. Hver medlemsstat, som deltager i det 
operationelle program, udpeger 
repræsentanter til overvågningsudvalget, jf. 
artikel 64 i forordning (EF) nr. …, idet det 
skal sikres, at de regionale og lokale 
myndigheder, der deltager er behørigt 
repræsenteret i overensstemmelse med den 
institutionelle ramme.

Or. en

Begrundelse

I lyset af den vigtige rolle, som de regionale og lokale organer spillede i forbindelse med 
Interreg III A, B og C, ville medlemsstaterne handle i overensstemmelse med principperne for 
partnerskab og subsidiaritet, hvis de inkluderede repræsentanter for regionale og lokale 
myndigheder blandt de delegerede i det operationelle programs overvågningsudvalg. 
Repræsentanterne skulle udvælges fra det relevante offentlige organ fra sag til sag.

Ændringsforslag af Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 303
Artikel 14, stk. 3

3. Hver medlemsstat, som deltager i det 
operationelle program, udpeger 
repræsentanter til overvågningsudvalget, jf. 
artikel 64 i forordning (EF) nr ...

3. Hver medlemsstat, som deltager i det 
operationelle program, udpeger 
repræsentanter til overvågningsudvalget, jf. 
artikel 64 i forordning (EF) nr ..., og søger at 
sikre, at de relevante regionale og lokale 
myndigheder på hensigtsmæssig vis er 
repræsenterede i overensstemmelse med 
deres respektive institutionelle og 
konstitutionelle system.
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Or. it

Begrundelse

Inddragelse af repræsentanter for de regionale og lokale myndigheder, som Regionsudvalget 
har foreslået, vil bidrage til at give dem en større rolle i forvaltningen af strukturfondene 
samt give dem mulighed for at overholde det generelle subsidiaritetsprincip.     

Ændringsforslag af Alyn Smith

Ændringsforslag 304
Artikel 14, stk. 3

3. Hver medlemsstat, som deltager i det 
operationelle program, udpeger 
repræsentanter til overvågningsudvalget, jf. 
artikel 64 i forordning (EF) nr ...

3. Hver medlemsstat, som deltager i det 
operationelle program, udpeger 
repræsentanter til overvågningsudvalget, jf. 
artikel 64 i forordning (EF) nr ..., og sørger 
for, at de relevante regionale og lokale 
myndigheder på hensigtsmæssig vis er 
repræsenterede.

Or. en

Begrundelse

Ordførerens forslag er meget godt. Med denne ændring slettes "søger at". Medlemsstaterne 
skal kunne garantere passende repræsentation af lokale eller regionale myndigheder i 
overvågningsudvalgene.

Ændringsforslag af Bairbre de Brún

Ændringsforslag 305
Artikel 14, stk. 3, litra a (nyt)

3a. Medlemsstaterne udfører disse opgaver 
inden for den tid, der er aftalt med 
Kommissionen, med henblik på at undgå 
unødvendige forsinkelser i etableringen og 
gennemførelsen af det operationelle 
program.

Or. en
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Begrundelse

Nogle medlemsstater og statslige myndigheder har unødigt forsinket oprettelsen af de 
forskellige mekanismer, der kræves for at gennemføre finansieringsprogrammerne. Dette har
skabt store problemer for forvaltningsmyndigheden i forbindelse med opfyldelsen af 
udgiftsmålene. Medlemsstaterne og deres statslige myndigheder skal overholde en fastlagt 
tidsplan for oprettelse af programmet med henblik på at forhindre, at dette sker i fremtiden.

Ændringsforslag af Eluned Morgan, Catherine Stihler

Ændringsforslag 306
Artikel 15

Forvaltningsmyndigheden varetager 
gennemførelsen af de opgaver, der er 
omhandlet i artikel 59 i forordning (EF) nr. 
…, dog ikke kontrollen med, at 
foranstaltningerne og udgifterne er i 
overensstemmelse med nationale regler og 
fællesskabsregler. I den forbindelse 
begrænses dens ansvar til at kontrollere, at 
udgifter, som de enkelte støttemodtagere 
hver især har afholdt, er godkendt af den 
autoriserede revisor.

Forvaltningsmyndigheden varetager 
gennemførelsen af de opgaver, der er 
omhandlet i artikel 59 i forordning (EF) nr. 
…, dog ikke kontrollen med, at 
foranstaltningerne og udgifterne er i 
overensstemmelse med nationale regler og 
fællesskabsregler. I den forbindelse 
begrænses dens ansvar til at kontrollere, at 
udgifter, som de enkelte støttemodtagere 
hver især har afholdt, er godkendt af den 
kvalificerede revisor.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende at sikre, at vi strømliner strukturfondenes revisionsproces. Autoriserede 
revisorer ville kræve, at Kommissionen havde bedømt den pågældende revisor, hvilket ville 
være meget bureaukratisk. Det er tilstrækkeligt med en kvalificeret revisor.

Ændringsforslag af Eluned Morgan, Catherine Stihler

Ændringsforslag 307
Artikel 16, stk. 2

Hver medlemsstat sikrer, at udgifter kan 
godkendes af en autoriseret revisor inden 
for to måneder.

Hver medlemsstat sikrer, at udgifter kan 
godkendes af en kvalificeret revisor inden 
for to måneder.

Or. en
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Begrundelse

Det er afgørende at sikre, at vi strømliner strukturfondenes revisionsproces. Autoriserede 
revisorer ville kræve, at Kommissionen havde bedømt den pågældende revisor, hvilket ville 
være meget bureaukratisk. Det er tilstrækkeligt med en kvalificeret revisor. 

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 308
Artikel 19, stk. 2

2. Foranstaltninger, der udvælges til 
operationelle programmer, som omfatter 
netværkssamarbejde og erfaringsudveksling, 
jf. artikel 6, stk. 3, skal omfatte mindst tre 
modtagere fra mindst tre regioner i mindst to 
medlemsstater, som skal samarbejde på 
følgende punkter under hver foranstaltning: 
fælles udvikling, fælles gennemførelse, 
fælles personale og fælles finansiering.

2. Foranstaltninger, der udvælges til 
operationelle programmer, som omfatter 
tværregionalt samarbejde og 
netværkssamarbejde og erfaringsudveksling, 
jf. artikel 6, stk. 3, skal omfatte mindst tre 
modtagere fra mindst tre regioner i mindst to 
medlemsstater, som skal samarbejde på 
følgende punkter under hver foranstaltning: 
fælles udvikling, fælles gennemførelse, 
fælles personale og fælles finansiering.

Or. fr

Begrundelse

Det tværregionale samarbejde skal medtages under målet "europæisk territorialt 
samarbejde".

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy

Ændringsforslag 309
Artikel 19, stk. 2

2. Foranstaltninger, der udvælges til 
operationelle programmer, som omfatter 
netværkssamarbejde og erfaringsudveksling, 
jf. artikel 6, stk. 3, skal omfatte mindst tre 
modtagere fra mindst tre regioner i mindst to 
medlemsstater, som skal samarbejde på 
følgende punkter under hver foranstaltning: 
fælles udvikling, fælles gennemførelse, 
fælles personale og fælles finansiering.

2. Foranstaltninger, der udvælges til 
operationelle programmer, som omfatter 
tværregionalt samarbejde og 
netværkssamarbejde og erfaringsudveksling, 
jf. artikel 6, stk. 3, skal omfatte mindst tre 
modtagere fra mindst tre regioner i mindst to 
medlemsstater, som skal samarbejde på 
følgende punkter under hver foranstaltning: 
fælles udvikling, fælles gennemførelse, 
fælles personale og fælles finansiering.
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Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at medtage det tværregionale samarbejde under målet "territorialt 
samarbejde".

Ændringsforslag af Bernadette Bourzai

Ændringsforslag 310
Artikel 19, stk. 2

2. Foranstaltninger, der udvælges til 
operationelle programmer, som omfatter 
netværkssamarbejde og erfaringsudveksling, 
jf. artikel 6, stk. 3, skal omfatte mindst tre 
modtagere fra mindst tre regioner i mindst to 
medlemsstater, som skal samarbejde på 
følgende punkter under hver foranstaltning: 
fælles udvikling, fælles gennemførelse, 
fælles personale og fælles finansiering.

2. Foranstaltninger, der udvælges til 
operationelle programmer, som omfatter 
tværregionalt samarbejde og 
netværkssamarbejde og erfaringsudveksling, 
jf. artikel 6, stk. 3, skal omfatte mindst tre 
modtagere fra mindst tre regioner i mindst to 
medlemsstater, som skal samarbejde på 
følgende punkter under hver foranstaltning: 
fælles udvikling, fælles gennemførelse, 
fælles personale og fælles finansiering.

Or. fr

Begrundelse

Artikel 19 skal rettes ind efter artikel 6, som ændret (jf. ændringsforslag 6), ved at medtage 
det tværregionale samarbejde under målet "europæisk territorialt samarbejde". 

Ændringsforslag af Eluned Morgan, Catherine Stihler

Ændringsforslag 311
Artikel 20, stk. 1, litra b

b) gennemførelse af hele foranstaltningen b) gennemførelse eller tilsyn med 
gennemførelsen af hele foranstaltningen

Or. en

Begrundelse

Partnerorganet kan i nogle tilfælde føre tilsyn med et projekts gennemførelse i stedet for selv 
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at gennemføre det.

Ændringsforslag af Eluned Morgan, Catherine Stihler

Ændringsforslag 312
Artikel 20, stk. 1, litra d

d) kontrol af, at de udgifter, der er opgivet af 
de enkelte støttemodtagere, er godkendt af 
en revisor, jf. artikel 14, stk. 2;

d) kontrol af, at de udgifter, der er opgivet af 
de enkelte støttemodtagere, er godkendt af 
en revisor, jf. artikel 14, stk. 2, (dog uden at 
revidere kravene igen);

Or. en

Begrundelse

Det ville være dobbeltarbejde at revidere kravene igen.

Ændringsforslag af Eluned Morgan, Catherine Stihler

Ændringsforslag 313
Artikel 21

Det skal godkendes af autoriserede
revisorer, jf. artikel 14, stk. 2, at de udgifter, 
der er opgivet af de enkelte støttemodtagere, 
er lovlige og korrekte. Hver enkelt 
støttemodtagere påtager sig ansvaret for 
eventuelle fejl i de udgifter, vedkommende 
har opgivet.

Det skal godkendes af uafhængige og 
kvalificerede revisorer, jf. artikel 14, stk. 2, 
at de udgifter, der er opgivet af de enkelte 
støttemodtagere, er lovlige og korrekte. Hver 
enkelt støttemodtagere påtager sig ansvaret 
for eventuelle fejl i de udgifter, 
vedkommende har opgivet.

Or. en

Begrundelse

Det er tilstrækkeligt at få eksterne, kvalificerede og uafhængige revisorer til at godkende 
udgifterne.

Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 314
Artikel 22, stk. 1
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1. I forbindelse med grænseoverskridende 
samarbejde kan der i behørigt begrundede 
tilfælde gives tilladelse til en finansiering på 
op til 20 % af budgettet for det pågældende 
operationelle program for foranstaltninger i 
NUTS III-områder, der støder op til de 
områder, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, 
i forordning (EF) ...

1. I forbindelse med grænseoverskridende 
samarbejde kan der i behørigt begrundede 
tilfælde gives tilladelse til en finansiering på 
op til 20 % af budgettet for det pågældende 
operationelle program for foranstaltninger 
uden for samarbejdsområdet, navnlig i 
NUTS III-områder, der støder op til de 
områder, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, 
i forordning (EF) ...

Or. de

Begrundelse

Det vil være passende at lave en lidt mere fleksibel version af den "åbningsklausul", som 
allerede findes i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 315
Artikel 22, stk. 1

1. I forbindelse med grænseoverskridende 
samarbejde kan der i behørigt begrundede 
tilfælde gives tilladelse til en finansiering på 
op til 20 % af budgettet for det pågældende 
operationelle program for foranstaltninger i 
NUTS III-områder, der støder op til de 
områder, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, 
i forordning (EF) ...

1. I forbindelse med grænseoverskridende 
samarbejde kan der i behørigt begrundede 
tilfælde gives tilladelse til en finansiering på 
op til 20 % af budgettet for det pågældende 
operationelle program for foranstaltninger 
uden for samarbejdsområdet, navnlig i 
NUTS III-områder, der støder op til de 
områder, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, 
i forordning (EF) ...

Or. de

Begrundelse

Det vil være passende at lave en lidt mere fleksibel version af den "åbningsklausul", som 
allerede findes i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 316
Artikel 22, stk. 3, afsnit 1
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3. I forbindelse med grænseoverskridende og 
tværnationalt samarbejde kan EFRU 
finansiere udgifter til gennemførelsen af 
foranstaltninger eller dele af foranstaltninger 
i lande og disses territorier, som ligger uden 
for Fællesskabet, med op til 10 % af fondens 
bidrag til det operationelle program, såfremt 
det er til fordel for Fællesskabets regioner.

3. I forbindelse med grænseoverskridende
samarbejde kan EFRU finansiere udgifter til 
gennemførelsen af foranstaltninger eller dele 
af foranstaltninger i lande og disses 
territorier, som ligger uden for Fællesskabet, 
med op til 5 % af fondens bidrag til det 
operationelle program, såfremt det er til 
fordel for Fællesskabets regioner.

Or. en

Begrundelse

EFRU bør ikke finansiere tredjelandes udvikling inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde. Hvad angår grænseoverskridende samarbejde, bør grænsen for udgifter til 
gennemførelsen af foranstaltninger uden for EU's territorium sænkes til 5 %. Den foreslåede 
grænse på 10 % synes at være for gavmild over for tredjelande.
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