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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Alain Hutchinson

Ändringsförslag 26
Artikel 1, stycke 1

I den här förordningen fastställs dels 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(ERUF) uppgift; tillämpningsområdet för 
fondens stöd under målen ”Konvergens”, 
”Regional konkurrenskraft och 
sysselsättning” och ”Europeiskt regionalt 
samarbete”, i enlighet med definitionerna i 
artikel 3 i förordning (EG) nr (…) om 
allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden, 
dels vilka typer av utgifter som är 
stödberättigande.

I den här förordningen fastställs dels 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(ERUF) uppgift; tillämpningsområdet för 
fondens stöd under målen ”Konvergens”, 
”Regional konkurrenskraft, sysselsättning 
och social integration” och ”Europeiskt 
regionalt samarbete”, i enlighet med 
definitionerna i artikel 3 i förordning (EG) 
nr (…) om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden, dels vilka typer av 
utgifter som är stödberättigande.

(Denna ändring berör hela lagtexten under 
behandling. Om ändringen antas skall hela 
texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)
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Or. fr

Motivering

Kommissionen grundar sin reform på den starka koppling som skall finnas mellan reformen 
av strukturfonderna och Lissabonstrategin. I dag måste det dock konstateras att 
genomförandet av den sociala dimensionen i Lissabonstrategin är otillräckligt av flera 
orsaker.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 27
Skäl 1

(1) Enligt artikel 160 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna 
i gemenskapen. ERUF bidrar således till att 
minska dels klyftan i utvecklingsnivå mellan 
olika regioner, dels den grad av 
eftersläpning som kännetecknar de minst 
gynnade områdena och öarna, inbegripet 
områden på landsbygden.

(1) Enligt artikel 160 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna 
i gemenskapen. ERUF bidrar således till att 
minska dels klyftan i utvecklingsnivå mellan 
olika regioner, dels den grad av 
eftersläpning som kännetecknar de minst 
gynnade områdena och öarna, inbegripet 
områden på landsbygden och de yttersta 
randområdena, samt till att främja en 
hållbar utveckling.

Or. pt

Motivering

I överensstämmelse med artikel 299.2 i EG-fördraget och slutsatserna från rådets möte i 
Göteborg den 15–16 juni 2001.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 28
Skäl 1

(1) Enligt artikel 160 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna 
i gemenskapen. ERUF bidrar således till att 
minska dels klyftan i utvecklingsnivå mellan 

(1) Enligt artikel 160 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna 
i gemenskapen. ERUF bidrar således till att 
minska dels klyftan i utvecklingsnivå mellan 
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olika regioner, dels den grad av 
eftersläpning som kännetecknar de minst 
gynnade områdena och öarna, inbegripet 
områden på landsbygden.

olika regioner, dels den grad av 
eftersläpning som kännetecknar de olika
områdena, inbegripet områden på 
landsbygden och i städerna, områden som 
berörs av industriell omställning och 
regioner med allvarliga och bestående 
naturbetingade eller demografiska 
svårigheter, glesbygder samt öar, 
gränsområden och bergsområden.

Or. es

Motivering

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid alla de områden som på grund av geografiskt läge 
eller svårtillgänglighet har bestående nackdelar som försvårar utvecklingen och 
integrationen på den inre marknaden.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij och Markus Pieper

Ändringsförslag 29
Skäl 3

(3) ERUF:s stöd bör ges inom ramen för en 
övergripande strategi för en 
sammanhållningspolitik som ger garantier 
för att stöden koncentreras till 
prioriteringarna på EU-nivå, särskilt utanför
de mindre gynnade områdena.

(3) ERUF:s stöd bör ges inom ramen för en 
övergripande strategi för en 
sammanhållningspolitik som ger garantier 
för att stöden koncentreras till 
prioriteringarna på EU-nivå och som syftar 
till att behandla de bakomliggande 
orsakerna till regionala obalanser, särskilt i
de mindre gynnade områdena.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bör behandlas tillsammans med ändringsförslaget till artikel 2. Det är
fråga om ett tillägg till ERUF:s övergripande strategi, vilket innebär att fondens prioritet är 
att behandla och utrota orsakerna till regional obalans.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai och Bernard Poignant

Ändringsförslag 30
Skäl 3
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(3) ERUF:s stöd bör ges inom ramen för en 
övergripande strategi för en 
sammanhållningspolitik som ger garantier 
för att stöden koncentreras till 
prioriteringarna på EU-nivå, särskilt utanför 
de mindre gynnade områdena.

(3) ERUF bör till fullo integreras i en 
övergripande strategi för en 
sammanhållningspolitik som ger garantier 
för att stöden koncentreras till 
prioriteringarna på EU-nivå, särskilt utanför 
de mindre gynnade områdena.

Or. fr

Motivering

ERUF är ett av de viktigaste verktygen för sammanhållningspolitiken och bör därför inte 
enbart ge stöd, utan fokusera på samma prioriteringar genom att integreras i den strategiska 
ramen för sammanhållningspolitiken. Termen ”stöd” orsakar här förvirring. 

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai och Bernard Poignant

Ändringsförslag 31
Skäl 4

(4) Enligt förordning (EG) nr (…) skall man 
på nationell nivå fastställa vilka typer av 
utgifter som är stödberättigande, med vissa 
undantag för vilka det behövs särskilda 
bestämmelser. För ERUF:s del bör således 
sådana undantag specificeras.

(4) Enligt förordning (EG) nr (…) skall man 
på nationell nivå fastställa bestämmelserna 
om vilka typer av utgifter som är 
stödberättigande, med vissa undantag för 
vilka det behövs särskilda bestämmelser. För 
ERUF:s del bör således sådana undantag 
specificeras.

Or. fr

Motivering

I förordning (EG) nr (…) anges det inte att man på nationell nivå direkt skall fastställa vilka 
typer av utgifter som är stödberättigande, utan att bestämmelserna om stödberättigande skall 
fastställas på nationell nivå, vilket säkrar bättre insyn i de val som görs.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai och Bernard Poignant

Ändringsförslag 32
Skäl 5

(5) En förutsättning för att de insatser som 
får stöd från ERUF skall kunna bli 
ändamålsenliga och ge resultat är att det 
finns en fullgod administration och ett 

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

berörda parter – regionala och 
socioekonomiska parter, 
miljöorganisationer och särskilt 
interregionala, regionala och lokala 
instanser – samarbetar och involveras i alla 
skeden av programarbetet: förberedandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att här påminna om att partnerskapet med berörda regionala parter gäller alla 
olika skeden i programarbetet så att ERUF utnyttjas på bästa sätt.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 33
Skäl 5

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

(5) En förutsättning för att de insatser som 
får stöd från ERUF skall kunna bli 
ändamålsenliga och ge resultat är att det 
finns en fullgod administration och ett 
fungerande partnerskap mellan samtliga 
involverade regionala och socioekonomiska 
parter, särskilt regionala och lokala 
instanser. I de fall det visar sig vara 
nödvändigt bör partnerskapet mellan de 
regionala och lokala myndigheterna, i 
synnerhet i städerna, stärkas för att de 
gemensamma målen skall kunna uppnås.

Or. es

Motivering

Ökat deltagande på de nivåer som ligger närmast den beslutsfattande makten är nödvändigt 
för att medborgarna bättre skall förstå gemenskapens åtgärder och för att garantera att 
unionens insatser blir effektivare och enklare.
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Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 34
Skäl 5

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

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

Or. pt

Motivering

I överensstämmelse med gemenskapsrätten och prioriteringen av de principer som denna 
bygger på. 

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 35
Skäl 5

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

(5) En förutsättning för att de insatser som 
får stöd från ERUF skall kunna bli 
ändamålsenliga och ge resultat är att det 
finns en fullgod administration och ett 
fungerande partnerskap mellan samtliga 
involverade regionala och socioekonomiska 
parter, särskilt regionala och lokala 
instanser, arbetsmarknadens parter, parter 
på miljöområdet samt icke-statliga 
organisationer som ansvarar för att främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män.

Or. de

Motivering

Denna komplettering är en anpassning till artikel 10.1 a, b och c i förslaget till rådets 
förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0492). Där omnämns alla 
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dessa grupper särskilt.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai och Bernard Poignant

Ändringsförslag 36
Skäl 5a (nytt)

(5a) ERUF kan inom ramen för det 
tekniska stöd som avses i artiklarna 43 och 
44 i förordning (EG) nr (…) finansiera 
åtgärder som berör förberedelser, 
övervakning, administrativt och tekniskt 
stöd, utvärdering, revision och kontroller, 
och som är nödvändiga både för de 
offentliga administrativa myndigheterna 
och övriga berörda regionala aktörer, 
såsom icke-statliga organisationer, 
folkvalda sammanslutningar, 
organisationer i näringsliv och samhälle 
och miljöorganisationer.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att klargöra att andra regionala aktörer än medlemsstaterna och de regionala 
och lokala myndigheterna kan dra nytta av det tekniska stöd som är nödvändigt för 
genomförandet av förordning (EG) nr (…) och av de operativa programmen, vilket hittills 
endast mycket sällan varit fallet.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 37
Skäl 6

(6) På grundval av erfarenheterna och de 
framgångsrika metoderna från 
gemenskapsinitiativet Urban, som inrättas 
genom artikel 20.1 b i rådets förordning 
(EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om 
allmänna bestämmelser för strukturfonderna, 
bör den urbana dimensionen stärkas genom 
att åtgärder i städerna integreras i de 
operativa program som medfinansieras av 

(6) På grundval av erfarenheterna och de
framgångsrika metoderna från 
gemenskapsinitiativet Urban, som inrättas 
genom artikel 20.1 b i rådets förordning 
(EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om 
allmänna bestämmelser för strukturfonderna, 
bör den urbana dimensionen stärkas genom 
att åtgärder i städerna integreras i de 
operativa program som medfinansieras av 
ERUF. I detta sammanhang spelar lokala 
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ERUF. utvecklings- och sysselsättningsinitiativ 
samt deras innovationspotential en viktig 
roll.

Or. de

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 38
Skäl 7

(7) Det är särskilt viktigt att det finns 
garantier för komplementaritet och en 
konsekvent linje i fråga om stöd som 
beviljas av å ena sidan ERUF och å andra 
sidan av Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, i enlighet med 
förordning (EG) nr (…), och av Europeiska 
fiskerifonden i enlighet med förordning 
(EG) nr (…). De program som 
medfinansieras av ERUF bör därför främja 
en diversifiering av ekonomin på 
landsbygden och i områden som är beroende 
av fiske, i riktning mot andra verksamheter 
än de traditionella.

(7) Det är särskilt viktigt att det finns 
garantier för komplementaritet och en 
konsekvent linje i fråga om stöd som 
beviljas av å ena sidan ERUF och å andra 
sidan av Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, i enlighet med 
förordning (EG) nr (…), och av Europeiska 
fiskerifonden i enlighet med förordning 
(EG) nr (…). De program som 
medfinansieras av ERUF bör därför främja 
en diversifiering av ekonomin på 
landsbygden, en utveckling av den 
kulturella dimensionen och av turismen i 
dessa områden samt en diversifiering av 
ekonomin i områden som är beroende av 
fiske, i riktning mot andra verksamheter än 
de traditionella. Dessutom bör dessa 
program främja skapandet av varaktig 
sysselsättning och bidra till att göra dessa 
områden mer attraktiva i ekonomiskt och 
socialt hänseende.

Or. de

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 39
Skäl 7

(7) Det är särskilt viktigt att det finns 
garantier för komplementaritet och en 
konsekvent linje i fråga om stöd som 
beviljas av å ena sidan ERUF och å andra 

(7) Det är särskilt viktigt att det finns 
garantier för komplementaritet och en 
konsekvent linje i fråga om stöd som 
beviljas av å ena sidan ERUF och å andra 
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sidan av Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, i enlighet med 
förordning (EG) nr (…), och av Europeiska 
fiskerifonden i enlighet med förordning 
(EG) nr (…). De program som 
medfinansieras av ERUF bör därför främja 
en diversifiering av ekonomin på 
landsbygden och i områden som är beroende 
av fiske, i riktning mot andra verksamheter 
än de traditionella.

sidan av Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, i enlighet med 
förordning (EG) nr (…), och av Europeiska 
fiskerifonden i enlighet med förordning 
(EG) nr (…). De program som 
medfinansieras av ERUF bör därför främja 
en diversifiering av ekonomin på 
landsbygden och i områden som är beroende 
av fiske, i riktning mot andra verksamheter 
än de traditionella, på grundval av en 
strävan efter hållbar tillväxt.

Or. pt

Motivering

I överensstämmelse med slutsatserna från rådets möte i Göteborg den 15–16 juni 2001.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij och Markus Pieper

Ändringsförslag 40
Skäl 8a (nytt)

(8a) Det är önskvärt att utvidga stödmedlen 
och stödområdena inom konvergensmålet 
genom att införa en ny stödmekanism för 
små och medelstora företag och ett nytt 
tillvägagångssätt för regional utveckling 
genom att utan kostnad göra resultaten 
från forskning som i sin helhet finansierats 
med offentliga medel tillgängliga för små
och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag inför ett innovativt angreppssätt avseende forskning. För det första 
innebär det en skyldighet för forskningsinstitut som i sin helhet finansieras genom en offentlig
(europeiska eller nationella) budget att erbjuda sina forskningsresultat till små och 
medelstora företag som strävar efter att överföra dem till en konkret industriell tillämpning. 
För det andra det andra specificerar det villkoren för en direkt överföring av kunskap som 
erhållits med hjälp av offentliga medel till dem som är intresserade av att utveckla den 
ytterligare med tanke på regional utveckling.
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Ändringsförslag från Salvatore Tatarella

Ändringsförslag 41
Skäl 8a (nytt)

(8a) Det är dessutom nödvändigt att 
förbättra samordningen mellan 
ERUF-insatserna och det sjunde 
ramprogrammet.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att ERUF samordnas med det sjunde ramprogrammet för att det 
kunskapsbaserade samhälle som efterlyses i Lissabonstrategin och som avses i artiklarna 4 
och 5 i kommissionens förslag till förordning skall kunna genomföras.

Ändringsförslag från Michl Ebner

Ändringsförslag 42
Skäl 8a (nytt)

(8a) ERUF:s potential att främja 
ekonomisk och social integration, särskilt i 
mångkulturella och flerspråkiga områden, 
bör betonas.

Or. de

Motivering

Särskilt i mångkulturella områden och områden med flera etniska grupper kan ERUF med 
fördel utnyttjas. Detta bör särskilt betonas, eftersom dessa områden vanligtvis intar en 
pionjärroll i fråga om stöd från fonder som främjar olika kulturer och språk.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo och Fernando Fernández Martín

Ändringsförslag 43
Skäl 9

(9) De yttersta randområdena måste ägnas 
särskild uppmärksamhet genom en 
undantagsåtgärd som innebär att 
tillämpningsområdet för ERUF utvidgas till 

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

att omfatta driftsstöd i form av 
kompensation för de extra kostnader som 
förorsakas av områdenas särskilda sociala 
och ekonomiska struktur, och som 
ytterligare påverkas av deras avlägsna 
belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, 
besvärliga terräng- och 
klimatförhålllanden samt ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter, dvs. 
faktorer som på grund av sin bestående 
natur och sammanlagda verkan allvarligt 
hämmar områdenas utveckling och deras 
tillträde till den inre marknaden. För ett 
sådant undantag måste artikel 299.2 i 
fördraget utgöra den rättsliga grunden, samt 
artikel III-424 i Fördraget om upprättande 
av en konstitution för Europa.

Or. es

Motivering

Regionala utvecklingsfonden bör beakta att det är svårt att ta sig in på marknaden för alla de 
områden som har bestående nackdelar på grund av sina geografiska och ekonomiska 
särdrag.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 44
Skäl 9

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

(9) De yttersta randområdena måste ägnas 
särskild uppmärksamhet genom en 
undantagsåtgärd som innebär att
tillämpningsområdet för ERUF utvidgas till 
att omfatta driftsstöd i form av 
kompensation för extra kostnader inom vissa 
sektorer, i överensstämmelse med
artikel 299.2 i fördraget.

Or. pt

Motivering

Det är lämpligt att betona den nödvändiga tillämpningen av bestämmelserna i fördraget, 
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närmare bestämt i artikel 299.2.

Ändringsförslag från Mieczysław Edmund Janowski och Adam Jerzy Bielan

Ändringsförslag 45
Skäl 10

(10) ERUF bör uppmärksamma 
glesbygdernas problem när det gäller 
tillgänglighet och långa avstånd till stora 
marknader, i enlighet med protokoll nr 6 
till Anslutningsakten för Österrike, Finland 
och Sverige. ERUF bör också 
uppmärksamma de särskilda svårigheterna 
på vissa öar, i bergsområden och i 
glesbygder vars geografiska läge hämmar 
deras utveckling.

utgår

Or. xm

Ändringsförslag från Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper och Maria Berger

Ändringsförslag 46
Skäl 10

(10) ERUF bör uppmärksamma 
glesbygdernas problem när det gäller 
tillgänglighet och långa avstånd till stora 
marknader, i enlighet med protokoll nr 6 till 
Anslutningsakten för Österrike, Finland och 
Sverige. ERUF bör också uppmärksamma de 
särskilda svårigheterna på vissa öar, i 
bergsområden och i glesbygder vars 
geografiska läge hämmar deras utveckling.

(10) ERUF bör uppmärksamma 
glesbygdernas problem när det gäller 
tillgänglighet och långa avstånd till stora 
marknader, i enlighet med protokoll nr 6 till 
Anslutningsakten för Österrike, Finland och 
Sverige. ERUF bör också uppmärksamma de 
särskilda svårigheterna på vissa öar, i 
bergsområden och i glesbygder, orsakade av 
geografiska eller naturbetingade 
svårigheter, som hämmar deras utveckling. 
Dessutom bör hänsyn tas till de särskilda 
svårigheterna i de områden som fram till 
och med den 30 april 2004 utgjorde 
gemenskapens yttre gränser och som 
därefter inte längre är det.

Or. de
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Motivering

De gränsområden som före de östeuropeiska ländernas medlemskap i EU utgjorde 
gemenskapens yttre gränser har särskilda svårigheter. Välståndsskillnaderna är extremt stora 
i dessa områden som var förlorarna när Europa delades och inte får bli det ännu en gång. 
Resultatet av EU:s utvidgning österut är också beroende av dessa tidigare gränsområden.

Ändringsförslag från Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper och Maria Berger

Ändringsförslag 47
Skäl 10

(10) ERUF bör uppmärksamma 
glesbygdernas problem när det gäller 
tillgänglighet och långa avstånd till stora 
marknader, i enlighet med protokoll nr 6 till 
Anslutningsakten för Österrike, Finland och 
Sverige. ERUF bör också uppmärksamma de 
särskilda svårigheterna på vissa öar, i 
bergsområden och i glesbygder vars 
geografiska läge hämmar deras utveckling.

(10) ERUF bör uppmärksamma 
glesbygdernas problem när det gäller 
tillgänglighet och långa avstånd till stora 
marknader, i enlighet med protokoll nr 6 till 
Anslutningsakten för Österrike, Finland och 
Sverige. ERUF bör också uppmärksamma de 
särskilda svårigheterna på vissa öar, i 
bergsområden, i glesbygder och i vissa 
gränsområden, orsakade av geografiska 
eller naturbetingade svårigheter, som 
hämmar deras utveckling. 

Or. de

Motivering

Mot bakgrund av artikel III-220 i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa 
tilldelas vissa gränsområden status som områden med särskilda svårigheter. Detta måste 
återspeglas även i den europeiska solidariteten.

Ändringsförslag från Salvatore Tatarella

Ändringsförslag 48
Skäl 10

(10) ERUF bör uppmärksamma 
glesbygdernas problem när det gäller 
tillgänglighet och långa avstånd till stora 
marknader, i enlighet med protokoll nr 6 till 
Anslutningsakten för Österrike, Finland och 
Sverige. ERUF bör också uppmärksamma de 
särskilda svårigheterna på vissa öar, i 
bergsområden och i glesbygder vars 

(10) ERUF bör uppmärksamma 
glesbygdernas problem när det gäller 
tillgänglighet och långa avstånd till stora 
marknader, i enlighet med protokoll nr 6 till 
Anslutningsakten för Österrike, Finland och 
Sverige. ERUF bör också uppmärksamma de 
särskilda svårigheterna på vissa öar, i 
bergsområden och i glesbygder vars 
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geografiska läge hämmar deras utveckling. geografiska läge eller socioekonomiska 
situation hämmar deras utveckling.

Or. it

Motivering

Hindren för utvecklingen på öar, i bergsområden och i glesbygder kan orsakas av många 
faktorer. Det är därför allt för begränsande att enbart ange det geografiska läget när det 
gäller tillgänglighet och långa avstånd till stora marknader.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 49
Skäl 10

(10) ERUF bör uppmärksamma 
glesbygdernas problem när det gäller 
tillgänglighet och långa avstånd till stora 
marknader, i enlighet med protokoll nr 6 till 
Anslutningsakten för Österrike, Finland och 
Sverige. ERUF bör också uppmärksamma de 
särskilda svårigheterna på vissa öar, i 
bergsområden och i glesbygder vars 
geografiska läge hämmar deras utveckling.

(10) ERUF bör uppmärksamma 
glesbygdernas problem när det gäller 
tillgänglighet och långa avstånd till stora 
marknader, i enlighet med protokoll nr 6 till 
Anslutningsakten för Österrike, Finland och 
Sverige. ERUF bör också uppmärksamma de 
särskilda svårigheterna på vissa öar, i 
bergsområden, gränsområden och i 
glesbygder vars geografiska läge hämmar 
deras utveckling, i syfte att understödja en 
självständig hållbar utveckling i dessa 
områden.

Or. de

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 50
Skäl 10

(10) ERUF bör uppmärksamma 
glesbygdernas problem när det gäller 
tillgänglighet och långa avstånd till stora 
marknader, i enlighet med protokoll nr 6 till 
Anslutningsakten för Österrike, Finland och 
Sverige. ERUF bör också uppmärksamma de 
särskilda svårigheterna på vissa öar, i 
bergsområden och i glesbygder vars 

(10) ERUF bör uppmärksamma 
glesbygdernas problem när det gäller 
tillgänglighet och långa avstånd till stora 
marknader, i enlighet med protokoll nr 6 till 
Anslutningsakten för Österrike, Finland och 
Sverige. ERUF bör också uppmärksamma de 
särskilda svårigheterna i vissa öregioner, i 
bergsområden och i glesbygder vars 
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geografiska läge hämmar deras utveckling. geografiska läge hämmar deras utveckling.

Or. fr

Motivering

De termer som används i konstitutionsfördraget artikel III-220 bör användas.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 51
Skäl 11

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

(11) ERUF bör se till att synergieffekterna 
med stöden från Europeiska socialfonden 
och Sammanhållningsfonden utnyttjas. 
Fonden skall också se till att dess 
verksamheter kompletterar och ligger i linje 
med EU:s övriga politik. Dessa 
synergieffekter måste tydligt kunna 
urskiljas i de nationella strategiska 
referensramarna och i motsvarande 
operativa program.

Or. de

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 52
Skäl 12

(12) Det behövs särskilda bestämmelser för 
programarbete, administration, övervakning 
och kontroller i fråga om operativa program 
under målet ”Europeiskt regionalt 
samarbete”.

(12) Det behövs särskilda bestämmelser för 
programarbete, administration, övervakning 
och kontroller i fråga om operativa program 
under målet ”Europeiskt regionalt 
samarbete” samt garantier för 
komplementaritet och överensstämmelse 
med övrig gemenskapspolitik, i synnerhet
”politiken för ett utvidgat grannskap”.

Or. pt
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Motivering

I överensstämmelse med kommissionens meddelande om den tredje rapporten om ekonomisk 
och social sammanhållning (KOM(2004)0107).

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 53
Skäl 12

(12) Det behövs särskilda bestämmelser för 
programarbete, administration, övervakning 
och kontroller i fråga om operativa program 
under målet ”Europeiskt regionalt 
samarbete”.

(12) Det behövs särskilda bestämmelser för 
programarbete, administration, övervakning 
och kontroller i fråga om operativa program 
under målet ”Europeiskt regionalt 
samarbete”. Dessa bestämmelser måste 
återspegla åtgärdernas gränsöverskridande 
transnationella respektive interregionala 
karaktär.

Or. de

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 54
Skäl 13

(13) Det är nödvändigt att stödja ett 
ändamålsenligt gränsöverskridande och 
transnationellt samarbete med länder som 
gränsar till EU, i de fall detta är en 
förutsättning för att de medlemsstater som 
gränsar till sådana länder utanför EU 
verkligen får ett stöd som hjälper dem i 
deras utveckling. Som en undantagsåtgärd 
bör ERUF få finansiera projekt i länder 
utanför EU, under förutsättning att projekten 
gagnar regioner inom EU.

(13) Det är nödvändigt att stödja ett 
ändamålsenligt gränsöverskridande och 
transnationellt samarbete med länder som 
gränsar till EU, i de fall detta är en 
förutsättning för att de medlemsstater som 
gränsar till sådana länder utanför EU 
verkligen får ett stöd som hjälper dem i 
deras utveckling. Som en undantagsåtgärd 
bör ERUF få finansiera projekt i länder 
utanför EU, under förutsättning att projekten 
gagnar regioner inom EU. Det är också 
nödvändigt att tillse att det blir en korrekt 
viktning när det gäller fördelningen av de 
finansiella resurserna mellan de 
transnationella och gränsöverskridande 
delarna av målet ”Europeiskt regionalt 
samarbete”. Den gränsöverskridande delen 
kräver särskild uppmärksamhet eftersom 
unionens gränser avsevärt utökats och 
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många av de regioner som halkat efter är 
gränsregioner.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att tillse att nödvändiga finansiella medel skall finnas 
tillgängliga för att möta de nya utmaningarna för den gränsöverskridande delen av det 
europeiska regionala samarbetet i en utvidgad union.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 55
Skäl 13

(13) Det är nödvändigt att stödja ett 
ändamålsenligt gränsöverskridande och 
transnationellt samarbete med länder som 
gränsar till EU, i de fall detta är en 
förutsättning för att de medlemsstater som 
gränsar till sådana länder utanför EU 
verkligen får ett stöd som hjälper dem i 
deras utveckling. Som en undantagsåtgärd 
bör ERUF få finansiera projekt i länder 
utanför EU, under förutsättning att projekten 
gagnar regioner inom EU.

(13) Det är nödvändigt att stödja ett 
ändamålsenligt gränsöverskridande och 
transnationellt samarbete med länder som 
gränsar till EU, i de fall detta är en 
förutsättning för att de medlemsstater som 
gränsar till sådana länder utanför EU 
verkligen får ett stöd som hjälper dem i 
deras utveckling. Som en undantagsåtgärd 
bör ERUF få finansiera projekt i länder 
utanför EU, under förutsättning att projekten 
gagnar regioner inom EU. Dessa projekt bör 
endast finansieras genom det nya 
europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet och 
föranslutningsinstrumentet.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att projekt som till fullo befinner sig inom tredje lands territorium 
finansieras genom ERUF eftersom EU förfogar över särskilda finansiella instrument för 
tredje länder. ERUF bör uteslutande användas för projekt som genomförs inom EU.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 56
Skäl 13
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(13) Det är nödvändigt att stödja ett 
ändamålsenligt gränsöverskridande och 
transnationellt samarbete med länder som 
gränsar till EU, i de fall detta är en 
förutsättning för att de medlemsstater som 
gränsar till sådana länder utanför EU 
verkligen får ett stöd som hjälper dem i 
deras utveckling. Som en undantagsåtgärd 
bör ERUF få finansiera projekt i länder 
utanför EU, under förutsättning att projekten 
gagnar regioner inom EU.

(13) Det är nödvändigt att stödja ett 
ändamålsenligt gränsöverskridande och 
transnationellt samarbete med länder som 
gränsar till EU, i de fall detta är en 
förutsättning för att de medlemsstater som 
gränsar till sådana länder utanför EU 
verkligen får ett stöd som hjälper dem i 
deras utveckling. Det är även nödvändigt att 
se till att de berörda gränsområdena inte 
får sämre möjligheter och rättigheter än de 
haft hittills och jämfört med områden vid 
gemenskapens inre gränser. Som en 
undantagsåtgärd bör ERUF få finansiera 
projekt i länder utanför EU, under 
förutsättning att projekten gagnar regioner 
inom EU.

Or. de

Motivering

I de nuvarande förordningstexterna kan man se att det finns en risk för att situationen i 
EU-gränsområdena försämras jämfört med tidigare och att dessa områden inte är tillräckligt 
delaktiga när programmen utarbetas och genomförs (subsidiaritet och partnerskap) samt vad 
gäller stödberättigande (t.ex. budgetstöd och livsmedelsstöd). Dessutom läggs för stor vikt vid 
områden som inte gränsar till gemenskapen.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 57
Skäl 13

(13) Det är nödvändigt att stödja ett 
ändamålsenligt gränsöverskridande och 
transnationellt samarbete med länder som 
gränsar till EU, i de fall detta är en 
förutsättning för att de medlemsstater som 
gränsar till sådana länder utanför EU 
verkligen får ett stöd som hjälper dem i 
deras utveckling. Som en undantagsåtgärd 
bör ERUF få finansiera projekt i länder 
utanför EU, under förutsättning att projekten 
gagnar regioner inom EU.

(13) Det är nödvändigt att stödja ett 
ändamålsenligt gränsöverskridande och 
transnationellt samarbete med länder som 
gränsar till EU, i de fall detta är en 
förutsättning för att de medlemsstater som 
gränsar till sådana länder utanför EU 
verkligen får ett stöd som hjälper dem i 
deras utveckling. Som en undantagsåtgärd 
bör ERUF få finansiera projekt i länder 
utanför EU, under förutsättning att projekten 
gagnar det gränsöverskridande samarbetet 
med regioner inom EU.
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Or. de

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 58
Skäl 13a (nytt)

(13a) I de allmänna bestämmelserna ges en 
vägledande fördelning mellan de olika 
målen av de ekonomiska medel som 
tilldelats ERUF, och denna fördelning 
utgör en lämplig finansieringsram för 
behandlingen av de utmaningar som ställs 
av de tre målen. Trots den större 
flexibiliteten i artikel 5 bör 
finansieringsramen bevaras vilket också 
föreskrivs i rådets förordning om allmänna 
bestämmelser.

Or. en

Motivering

Skillnaderna mellan behoven i de regioner som är stödberättigade enligt målet ”Regional 
konkurrenskraft och sysselsättning” har avsevärt ökat till följd av utvidgningen av unionen, 
och eftersom subsidiaritetsprincipen tillåter de regionala myndigheterna att själva fastställa 
sina prioriteringar, måste mer flexibilitet ges vad beträffar verksamhetsområdet för 
insatserna under artikel 5.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo och Fernando Fernández Martín

Ändringsförslag 59
Artikel 1, stycke 2 

I förordningen fastställs också särskilda 
bestämmelser för områden i städer och på 
landsbygden, områden som är beroende av 
fiske, de yttersta randområdena, samt
områden med naturbetingade svårigheter.

I förordningen fastställs också särskilda 
bestämmelser för områden i städer och på 
landsbygden, områden som är beroende av 
fiske, de yttersta randområdena, öregioner
och områden med allvarliga och bestående 
naturbetingade eller demografiska 
svårigheter samt glesbygder, gränsområden 
och bergsområden.

Or. es
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Motivering

När särskilda bestämmelser fastställs får man inte glömma de områden som har svårigheter 
att ta sig in på den inre marknaden.

Ändringsförslag från Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper och Maria Berger

Ändringsförslag 60
Artikel 1, stycke 2

I förordningen fastställs också särskilda 
bestämmelser för områden i städer och på 
landsbygden, områden som är beroende av 
fiske, de yttersta randområdena, samt 
områden med naturbetingade svårigheter.

I förordningen fastställs också särskilda 
bestämmelser för områden i städer och på 
landsbygden, områden som är beroende av 
fiske, de yttersta randområdena, 
gränsområden med stora 
välståndsskillnader samt områden med 
naturbetingade svårigheter.

Or. de

Motivering

Gränsområden är rent allmänt mer beroende av ett nära samarbete inom Europa än områden 
inom gemenskapen. I gränsområden med stora välståndsskillnader är det särskilt viktigt med 
solidaritet från unionens sida. Där måste man se till att det blir möjligt för området att växa 
samman och skapa ett gemensamt ekonomiskt område.

Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 61
Artikel 2

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

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

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

Därigenom skall ERUF bidra till att 
konkretisera EU:s prioriteringar, i första 
hand
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miljövänlig tillväxt.
a) satsningar på konkurrenskraft och 
innovation, varaktig sysselsättning, social 
integration, jämställdhet mellan kvinnor 
och män, icke-diskriminering samt 
förbättring av miljön genom genomförande 
av gemenskapens miljölagstiftning och en 
korrekt förvaltning av Natura 2000-
nätverket,
b) satsningar för att avlägsna de hinder 
som finns för funktionshindrade när det 
gäller tillgång till varor, tjänster och 
byggnader, genom att ställa tillgänglighet 
för dessa grupper som ett krav för att ett 
projekt skall få medel från fonderna.

Or. en

Ändringsförslag från Eluned Morgan, Catherine Stihler

Ändringsförslag 62
Artikel 2

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

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

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

Därigenom skall ERUF bidra till att 
konkretisera EU:s prioriteringar, vilka skall 
fastställas av de regionala och lokala 
parterna i överensstämmelse med de 
operativa programmen och nationella 
bestämmelser, i första hand
a) satsningar på konkurrenskraft och 
innovation, varaktig sysselsättning, social 
integration, jämställdhet mellan kvinnor 
och män, icke-diskriminering samt 
förbättring av miljön genom genomförande 
av gemenskapens miljölagstiftning,
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b) satsningar för att avlägsna de hinder 
som finns för funktionshindrade när det 
gäller tillgång till varor, tjänster och 
byggnader, genom att ställa tillgänglighet 
för dessa grupper som ett krav för att ett 
projekt skall få medel från fonderna.

Or. en

Motivering

De åtgärder som är stödberättigade inom målet ”Regional konkurrenskraft och 
sysselsättning” är alltför detaljerade och begränsade för att kunna spegla utvecklingsbehoven 
i samtliga EU:s regioner. Det nuvarande förslaget erkänner inte specifikt behoven i 
landsbygdsområden.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij och Markus Pieper

Ändringsförslag 63
Artikel 2

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

ERUF:s stöd skall bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och regionala 
sammanhållningen genom att behandla och 
hantera de bakomliggande orsakerna till de 
regionala obalanserna och stödja en 
strukturell utveckling och anpassning av de 
regionala ekonomierna, inklusive en 
omställning i regioner med avtagande 
industriell verksamhet.

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

Därigenom skall ERUF bidra till att 
konkretisera EU:s prioriteringar, i första 
hand satsningar på konkurrenskraft genom 
ett innovativt tillvägagångssätt för regional 
utveckling i syfte att skapa varaktig 
sysselsättning och en miljövänlig tillväxt.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag tillsammans med ändringsförslaget till skäl 3 innebär att ERUF:s 
huvudsakliga mål är att utrota orsakerna till de regionala obalanserna. ERUF-stödet bör 
således koncentreras till de bakomliggande faktorerna som leder till och förstärker de
regionala obalanserna. Ändringsförslaget klarlägger också att innovationer i sig inte 
nödvändigtvis leder till färre regionala obalanser, och inte heller till hållbar tillväxt. Å andra 
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sidan skulle ett tillvägagångssätt som koncentrerar sig på innovationer bidra till att 
mångfaldigt öka sysselsättningen.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 64
Artikel 2, stycke 1

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

ERUF:s stöd skall bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och regionala 
sammanhållningen genom att minska de 
regionala obalanserna och stödja en 
strukturell utveckling och anpassning av de 
regionala ekonomierna, inklusive en 
omställning i regioner med avtagande 
industriell verksamhet samt åtgärdande av 
sociala, miljömässiga och ekonomiska 
problem i stadsområden.

Or. de

Ändringsförslag från Arlene McCarthy

Ändringsförslag 65
Artikel 2, stycke 1

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

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

Or. en

Motivering

Relativ fattigdom i vissa medlemsstater är en lika viktig fråga som bristande konvergens 
mellan de fattigare och de rikare medlemsstaterna. ERUF är det instrument som bäst kan 
hantera detta.
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Ändringsförslag från Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger och 
Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 66
Artikel 3, punkt 2, led a

a) produktiva investeringar, a) produktiva investeringar för att skapa och 
bevara varaktig sysselsättning,

Or. de

Motivering

Mot bakgrund av de höga arbetslöshetssiffrorna i Europa måste det klargöras att företag som 
tryggar sysselsättning eller skapar nya arbetstillfällen har rätt till stöd.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij och Markus Pieper

Ändringsförslag 67
Artikel 3, punkt 2, led b

b) infrastrukturer, b) fysiska och tekniska infrastrukturer,

Or. en

Motivering

De två adjektiven ”fysiska och tekniska” definierar den typ av infrastruktur som skulle vara 
berättigad till ERUF-stöd. Vilken som helst infrastruktur skulle inte nödvändigtvis bidra till 
att öka regionernas produktivitet. Därför är klarläggandet som föreslås i detta 
ändringsförslag nödvändigt.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 68
Artikel 3, punkt 2, led c

c) andra utvecklingsinitiativ, inklusive 
tjänster för företag, finansieringsinstrument i 
form av riskkapital, låne- och garantifonder 
samt lokala utvecklingsfonder, 
räntesubventioner, tjänster i närområdet,
samt erfarenhetsutbyte mellan regioner, 
städer och relevanta parter på det sociala och 
ekonomiska området och på miljöområdet,

c) andra utvecklingsinitiativ, inklusive 
tjänster för företag, finansieringsinstrument i 
form av riskkapital, låne- och garantifonder 
samt lokala utvecklingsfonder, 
räntesubventioner, tjänster i närområdet och 
integration, gemensamma lokala initiativ, 
upprättande av nätverk för samarbete samt 
samverkansvinster mellan regioner, städer, 
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orter och relevanta parter på det sociala och 
ekonomiska området och på miljöområdet,

Or. pt

Motivering

Man bör framhäva behovet av ökad internationell samverkan mellan de olika regionala och 
lokala myndigheterna, samt mellan aktörer på det sociala och ekonomiska området och på 
miljöområdet. 

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 69
Artikel 3, punkt 2, led c

c) andra utvecklingsinitiativ, inklusive 
tjänster för företag, finansieringsinstrument i 
form av riskkapital, låne- och garantifonder 
samt lokala utvecklingsfonder, 
räntesubventioner, tjänster i närområdet, 
samt erfarenhetsutbyte mellan regioner, 
städer och relevanta parter på det sociala och 
ekonomiska området och på miljöområdet,

c) andra utvecklingsinitiativ som består av
tjänster för företag, finansieringsinstrument i 
form av riskkapital, låne- och garantifonder 
samt lokala utvecklingsfonder, 
räntesubventioner, tjänster i närområdet, 
samt skapande av nätverk eller utbyte 
avseende erfarenheter mellan regioner, 
städer, gemensamma lokala initiativ och 
relevanta parter på det sociala och 
ekonomiska området och på miljöområdet,

Or. en

Motivering

Den första delen av ändringsförslaget definierar ”utvecklingsinitiativ”, som bör vara ett 
specifikt och inte ett abstrakt begrepp. I den andra delen införs dels ”skapande av nätverk 
avseende erfarenheter” som ett innovativt sätt för att man skall kunna omfattas av 
ERUF-stöd, dels ”gemensamma lokala initiativ”, vilket främjar de lokala myndigheternas 
deltagande i den regionala utvecklingen.

Ändringsförslag från Alfonso Andria

Ändringsförslag 70
Artikel 3, punkt 2, led c

c) andra utvecklingsinitiativ, inklusive 
tjänster för företag, finansieringsinstrument i 
form av riskkapital, låne- och garantifonder 

c) andra utvecklingsinitiativ, inklusive 
tjänster för företag, finansieringsinstrument i 
form av riskkapital, låne- och garantifonder 
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samt lokala utvecklingsfonder, 
räntesubventioner, tjänster i närområdet, 
samt erfarenhetsutbyte mellan regioner, 
städer och relevanta parter på det sociala och 
ekonomiska området och på miljöområdet,

samt lokala utvecklingsfonder, 
räntesubventioner, tjänster i närområdet, 
gemensamma lokala initiativ, nätverk, 
samarbete samt erfarenhetsutbyte mellan 
regioner, städer och relevanta parter på det 
sociala och ekonomiska området och på 
miljöområdet,

Or. it

Motivering

Det regionala samarbetet bör kunna ta olika former. Utöver de erfarenhetsutbyten som 
föreslås av kommissionen förefaller det därför lämpligt att också ange andra typer av 
initiativ.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 71
Artikel 3, punkt 2, led c

c) andra utvecklingsinitiativ, inklusive 
tjänster för företag, finansieringsinstrument i 
form av riskkapital, låne- och garantifonder 
samt lokala utvecklingsfonder, 
räntesubventioner, tjänster i närområdet, 
samt erfarenhetsutbyte mellan regioner, 
städer och relevanta parter på det sociala och 
ekonomiska området och på miljöområdet,

c) andra utvecklings- och 
sysselsättningsinitiativ, inklusive tjänster för 
företag, finansieringsinstrument i form av 
riskkapital, låne- och garantifonder samt 
lokala utvecklingsfonder, räntesubventioner, 
tjänster i närområdet, samt erfarenhetsutbyte 
mellan regioner, städer och relevanta parter 
på det sociala och ekonomiska området och 
på miljöområdet,

Or. de

Ändringsförslag från Garrelt Duin

Ändringsförslag 72
Artikel 3, punkt 2, led ca (nytt)

ca) tillväxt- och sysselsättningsdynamik i 
små och medelstora företag (olika
aktiviteter på företagsområdet, t.ex. 
etablering och överlåtelse av företag, 
företagsdynamik, export och utveckling av 
kompetensområden),



AM\562438SV.doc 27/1 PE 357.528v01-00

SV

Or. de

Motivering

I områden med socioekonomiska problem är det särskilt viktigt att skapa lämpliga 
förutsättningar för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning genom att främja dessa 
aktiviteter på företagsområdet .

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 73
Artikel 3, punkt 2, led ca (nytt)

ca) alla de åtgärder som avses i 
artiklarna 8, 9 och 10 är tillägg till de 
prioriterade områdena ovan och skall 
behandlas lika vid tilldelning av medel, det 
vill säga den omfattande upprustningen av 
nedgångna stadsdelar i enlighet med 
artikel 8, landsbygdsområden och områden 
som är beroende av fiske i enlighet med 
artikel 9 och områden med naturbetingade 
svårigheter i enlighet med artikel 10,

Or. en

Motivering

Målet är att klargöra kopplingen mellan artiklarna 4 och 5 och artiklarna 8, 9 och 10.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 74
Artikel 3, punkt 2

2. ERUF skall bidra till att finansiera 2. ERUF skall bidra till att finansiera
a) produktiva investeringar, a) produktiva investeringar,

b) infrastrukturer, b) infrastrukturer,
c) andra utvecklingsinitiativ, inklusive 
tjänster för företag, finansieringsinstrument i 
form av riskkapital, låne- och garantifonder 
samt lokala utvecklingsfonder, 
räntesubventioner, tjänster i närområdet, 
samt erfarenhetsutbyte mellan regioner, 

c) andra utvecklingsinitiativ, inklusive 
tjänster för företag, finansieringsinstrument i 
form av riskkapital, låne- och garantifonder 
samt lokala utvecklingsfonder, 
räntesubventioner, tjänster i närområdet, 
samt samarbete mellan de regionala och 
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städer och relevanta parter på det sociala 
och ekonomiska området och på 
miljöområdet,

lokala nivåerna och relevanta parter på det 
sociala och ekonomiska området och på 
miljöområdet,

d) tekniskt stöd i enlighet med artiklarna 43 
och 44 i förordning (EG) nr (…).

d) tekniskt stöd i enlighet med artiklarna 43 
och 44 i förordning (EG) nr (…).

e) investeringar i kulturarvet,
f) investeringar i byggnader och utrustning 
för utbildning för att förbättra 
anpassningsförmågan och främja en aktiv 
sysselsättningspolitik,
g) driftskostnader för ovannämnda 
utbildningsverksamhet för att förbättra 
anpassningsförmågan och främja en aktiv 
sysselsättningspolitik, under förutsättning 
att detta faller inom ramen för ERUF i 
enlighet med artikel 33.2 i rådets 
förordning (EG) …

Or. en

Motivering

Att begränsa det regionala samarbetet till erfarenhetsutbyten förefaller onödigt restriktivt 
eftersom dessa utbyten endast utgör en aspekt av det regionala samarbetet. Det skulle 
dessutom vara lämpligt, på grundval av de positiva erfarenheter man uppnått inom ramen för 
ERUF-finansieringen, att fastställa och definiera investeringar på området för restaurering, 
omstrukturering och presentation av kulturarvet, samt investeringar i offentliga strukturer 
som spelar en funktionell och strukturell roll i genomförandet av ESF-verksamheten. Det 
förefaller också lämpligt att kart definiera stödberättigandet vad gäller de nuvarande 
utgifterna för att garantera komplementaritet och konsekvens med övriga artiklar i förslaget 
(se artikel 8.2).

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 75
Artikel 4, inledningen

ERUF:s stöd skall i första hand främja en 
hållbar, integrerad, regional och lokal 
utveckling genom att mobilisera och stärka 
den egna kapaciteten via program som syftar 
till en modernisering och diversifiering av de 
regionala ekonomiska strukturerna, främst 
på följande områden:

ERUF:s stöd skall i första hand främja en 
hållbar, integrerad, regional och lokal 
utveckling genom att mobilisera och stärka 
den egna kapaciteten via program som syftar 
till en modernisering och diversifiering av de 
regionala ekonomiska strukturerna och 
skapande av varaktig sysselsättning, främst 
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på följande områden:

Or. de

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 76
Artikel 4, inledningen

ERUF:s stöd skall i första hand främja en 
hållbar, integrerad, regional och lokal
utveckling genom att mobilisera och stärka 
den egna kapaciteten via program som syftar 
till en modernisering och diversifiering av de 
regionala ekonomiska strukturerna, främst 
på följande områden:

ERUF:s stöd skall i första hand främja en 
hållbar integrerad ekonomisk utveckling på 
det regionala och lokala planet samt i 
städerna och på landsbygden genom att 
mobilisera och stärka den egna kapaciteten 
via program som syftar till en modernisering 
och diversifiering av de regionala 
ekonomiska strukturerna, främst på följande 
områden:

Or. en

Ändringsförslag från Alfonso Andria

Ändringsförslag 77
Artikel 4, inledningen

ERUF:s stöd skall i första hand främja en 
hållbar, integrerad, regional och lokal 
utveckling genom att mobilisera och stärka 
den egna kapaciteten via program som syftar 
till en modernisering och diversifiering av de 
regionala ekonomiska strukturerna, främst 
på följande områden:

ERUF:s stöd skall i första hand främja en 
hållbar, integrerad, regional och lokal 
utveckling genom att mobilisera och stärka 
den egna kapaciteten via program som syftar 
till en modernisering och diversifiering av de 
regionala ekonomiska, administrativa och 
sociala strukturerna, främst på följande 
områden:

Or. it

Ändringsförslag från Alfonso Andria

Ändringsförslag 78
Artikel 4, led -1 (nytt) 
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-1) Regionala innovationer, bland annat 
förstärkning av de regionala och lokala 
institutionella, sociala och ekonomiska 
aktörernas kapacitet och modernisering av 
de offentliga administrationerna, 
utvecklingsorganen och 
finansieringsinstituten.

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att göra skillnad mellan begreppen regionalt nyskapande och innovationer 
inom företagen. Det sista är mycket viktigt men utgör inte en dimension av det första. Därför 
måste tonvikten läggas på den grundläggande roll som de lokala institutionerna spelar för att 
främja en hållbar regional utveckling.

Ändringsförslag från Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber och Lambert van 
Nistelrooij

Ändringsförslag 79
Artikel 4, led 1

1) Forskning och teknisk utveckling (FoTU), 
innovation och företagaranda, inklusive en 
bättre regional kapacitet för forskning och 
teknisk utveckling, stöd för FoTU i små och 
medelstora företag (SMF) och 
tekniköverföring, SMF:s kontakter med 
universitet och forsknings- och teknikcentra, 
företagsnätverk och kluster, affärs- och 
tekniktjänster för grupper av SMF, 
främjande av företagaranda och innovation i 
SMF via nya finansieringsmöjligheter.

1) Forskning och teknisk utveckling (FoTU), 
innovation och företagaranda, inklusive en 
bättre regional kapacitet för forskning och 
teknisk utveckling, stöd för FoTU i små och 
medelstora företag (SMF) och 
tekniköverföring, SMF:s kontakter med 
universitet och forsknings- och teknikcentra, 
företagsnätverk och kluster, affärs- och 
tekniktjänster för grupper av SMF, 
främjande av företagaranda och innovation i 
SMF via nya finansieringsmöjligheter, stöd 
till de traditionella instrumenten för 
regional ekonomisk utveckling, t.ex. 
målinriktat stöd för etablering av företag 
och företagsinvesteringar inte bara till 
SMF samt skapande och utbyggnad av 
ekonomisk infrastruktur.

Or. de
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Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 80
Artikel 4, led 1

1) Forskning och teknisk utveckling (FoTU), 
innovation och företagaranda, inklusive en 
bättre regional kapacitet för forskning och 
teknisk utveckling, stöd för FoTU i små och 
medelstora företag (SMF) och 
tekniköverföring, SMF:s kontakter med
universitet och forsknings- och teknikcentra, 
företagsnätverk och kluster, affärs- och 
tekniktjänster för grupper av SMF, 
främjande av företagaranda och innovation i 
SMF via nya finansieringsmöjligheter.

1) Forskning och teknisk utveckling (FoTU), 
innovation och företagaranda, inklusive en 
bättre regional kapacitet för forskning och 
teknisk utveckling, stöd för FoTU i små och 
medelstora företag (SMF) och 
tekniköverföring, insamling och spridning 
av information, finansiering av företags 
införande av ny teknik, kvalitetsrutiner, 
tekniska och miljömässiga standarder,
förbättring av kontakter mellan företag,
universitet, icke-statliga organisationer och 
forsknings- och teknikcentra, 
företagsnätverk och kluster, affärs- och 
tekniktjänster för grupper av företag, 
främjande av företagaranda och innovation i 
företag via nya finansieringsmöjligheter.

Or. en

Motivering

Syftet här är att främja bättre kontroll och spridning av FoTU. Bestämmelserna i punkt 1 bör 
hanteras mer flexibelt och göra det möjligt för företag i allmänhet och inte bara små och 
medelstora företag att delta i FoTU-satsningar. Detta är mycket viktigt eftersom stora 
företags deltagande ger större effekt.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 81
Artikel 4, led 1

1) Forskning och teknisk utveckling (FoTU), 
innovation och företagaranda, inklusive en 
bättre regional kapacitet för forskning och 
teknisk utveckling, stöd för FoTU i små och 
medelstora företag (SMF) och 
tekniköverföring, SMF:s kontakter med 
universitet och forsknings- och teknikcentra, 
företagsnätverk och kluster, affärs- och 
tekniktjänster för grupper av SMF, 
främjande av företagaranda och innovation i 

1) Forskning och teknisk utveckling (FoTU), 
innovation och företagaranda, inklusive en 
bättre regional kapacitet för forskning och 
teknisk utveckling samt integration av 
denna kapacitet i det europeiska 
forskningsområdet, stöd för FoTU i små 
och medelstora företag (SMF) och 
tekniköverföring, SMF:s kontakter med 
universitet och forsknings- och teknikcentra, 
även via eventuella offentlig-privata 
partnerskap, företagsnätverk och kluster, 
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SMF via nya finansieringsmöjligheter. affärs- och tekniktjänster för grupper av 
SMF, främjande av företagaranda och 
innovation i SMF via nya 
finansieringsmöjligheter.

Or. pt

Motivering

En ökning av den tekniska utvecklingen bör även inbegripa ökad integration av den regionala 
kapaciteten för forskning och teknisk utveckling i det europeiska forskningsområdet, i linje 
med Lissabonstrategin. 

Offentlig-privata partnerskap kan eventuellt utnyttjas som ett medel att förbättra förhållandet 
mellan arbetsmarknadens behov och de möjligheter på olika nivåer som universiteten 
erbjuder. 

Ändringsförslag från Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez och Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Ändringsförslag 82
Artikel 4, led 1

1) Forskning och teknisk utveckling (FoTU), 
innovation och företagaranda, inklusive en 
bättre regional kapacitet för forskning och 
teknisk utveckling, stöd för FoTU i små och 
medelstora företag (SMF) och 
tekniköverföring, SMF:s kontakter med 
universitet och forsknings- och teknikcentra, 
företagsnätverk och kluster, affärs- och 
tekniktjänster för grupper av SMF, 
främjande av företagaranda och innovation i 
SMF via nya finansieringsmöjligheter.

1) Forskning och teknisk utveckling (FoTU), 
innovation och företagaranda, inklusive en 
bättre regional kapacitet för forskning och 
teknisk utveckling samt en minskning av 
den tekniska klyftan mellan regionerna,
stöd för FoTU i små och medelstora företag 
(SMF) och tekniköverföring, SMF:s 
kontakter med universitet och forsknings-
och teknikcentra, företagsnätverk och 
kluster, affärs- och tekniktjänster för grupper 
av SMF, främjande av företagaranda och 
innovation i SMF via nya 
finansieringsmöjligheter.

Or. es

Ändringsförslag från Brigitte Douay och Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 83
Artikel 4, led 1

1) Forskning och teknisk utveckling (FoTU), 1) Forskning och teknisk utveckling (FoTU), 
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innovation och företagaranda, inklusive en 
bättre regional kapacitet för forskning och 
teknisk utveckling, stöd för FoTU i små och 
medelstora företag (SMF) och 
tekniköverföring, SMF:s kontakter med 
universitet och forsknings- och teknikcentra, 
företagsnätverk och kluster, affärs- och 
tekniktjänster för grupper av SMF, 
främjande av företagaranda och innovation i 
SMF via nya finansieringsmöjligheter.

innovation och företagaranda, inklusive en 
bättre regional kapacitet för forskning och 
teknisk utveckling, stöd för FoTU i små och 
medelstora företag (SMF) och 
tekniköverföring, SMF:s kontakter med 
universitet och forsknings- och teknikcentra, 
företagsnätverk och kluster, affärs- och 
tekniktjänster för grupper av SMF, 
främjande av företagaranda och innovation i 
SMF via nya finansieringsmöjligheter, 
förbättring av kompetenser och av 
handlingsförmåga och representativitet hos 
de organisationer som företräder SMF, 
mikroföretag och hantverksföretag, 
förstärkning av samarbetet och 
samordningen mellan dessa organisationer 
och de i de gamla medlemsstaterna.

Or. fr

Motivering

Åtgärderna i artikel 4 kan endast genomföras med deltagande och involvering av de 
organisationer som företräder SMF, mikroföretag och hantverksföretag. Konvergensmålen 
kommer att uppnås med hjälp av aktiva stöd till dessa organisationer och samarbetet mellan 
organisationerna i de nya och i de gamla medlemsstaterna är mycket viktigt.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij och Markus Pieper

Ändringsförslag 84
Artikel 4, led 1a (nytt)

1a) Resultatet från forskningsverksamhet 
som i sin helhet finansierats med offentliga 
medel genom EU-budgeten eller genom 
nationella forskningsinstitut, som inte 
ännu erhållit patent, kan erbjudas 
avgiftsfritt till små och medelstora företag 
under förutsättning att 
forskningsverksamheten direkt omvandlas 
till en innovativ industriell tillämpning. För 
att stödja kunskapsöverföringar utan behov 
av att utveckla ny expertis bör ett regionalt 
eller nationellt ”kunskapsintyg” finnas 
tillgängligt som ett allmänt instrument.
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Or. en

Motivering

Det finns ingen mekanism varken i EU eller i de flesta av medlemsstaterna genom vilken 
forskningsverksamhet vid universitet eller forskningsinstitut skulle leda till industriella 
tillämpningar. Avsaknaden av en sådan mekanism hindrar utvecklingen och detta 
ändringsförslag strävar efter att korrigera situationen. Ändringsförslaget inför en ny 
stödmekanism för små och medelstora företag genom att man tillämpar tillgänglig kunskap 
som härrör från forskningsinstituten och stöder användningen av ”kunskapsintyg” för SMF. 
Denna forskning har gjorts möjlig med stöd av finansiering från den offentliga sektorn.

Ändringsförslag från Eluned Morgan och Catherine Stihler

Ändringsförslag 85
Artikel 4, led 2

2) Informationssamhället, inklusive lokalt 
innehåll, tjänster och tillämpningar, bättre 
tillgång till offentliga tjänster on-line, stöd 
och tjänster för SMF för anskaffning och 
effektivt utnyttjande av IT.

2) Informationssamhället, inklusive lokalt 
innehåll, tjänster och tillämpningar, bättre 
tillgång till offentliga tjänster on-line, stöd 
och tjänster för SMF, och särskilt för socialt 
marginaliserade grupper, för anskaffning 
och effektivt utnyttjande av IT.

Or. en

Motivering

Det är av central betydelse att införliva socialt marginaliserade grupper i målen för 
strukturfonderna.

Ändringsförslag från Richard Howitt, Catherine Stihler och Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 86
Artikel 4, led 2

2) Informationssamhället, inklusive lokalt 
innehåll, tjänster och tillämpningar, bättre 
tillgång till offentliga tjänster on-line, stöd 
och tjänster för SMF för anskaffning och 
effektivt utnyttjande av IT.

2) Informationssamhället, inklusive lokalt 
innehåll, tjänster och tillämpningar, bättre 
tillgång till offentliga tjänster on-line, 
särskilt tillgång för funktionshindrade 
personer och andra socialt marginaliserade 
grupper, stöd och tjänster för SMF för 
anskaffning och effektivt utnyttjande av IT.

Or. en
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Motivering

I artikel 4 i ERUF-förordningen, som enbart rör mål 1-områden, betonas med rätta 
informationssamhällets betydelse.

Integration är ett viktigt inslag i Europeiska gemenskapens mål att uppnå ett 
informationssamhälle för alla, t.ex. bättre tillgång till informationssamhället för sårbara 
grupper. ERUF måste fullt ut inriktas på de övergripande syftena och målen med 
e-integration och e-tillgänglighet, och måste därför säkerställa att de aktiviteter som stöds på 
det här området tar hänsyn till och erkänner behovet av att förbättra och säkra 
funktionshindrades tillgång till informationssamhället.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 87
Artikel 4, led 2

2) Informationssamhället, inklusive lokalt 
innehåll, tjänster och tillämpningar, bättre 
tillgång till offentliga tjänster on-line, stöd 
och tjänster för SMF för anskaffning och 
effektivt utnyttjande av IT.

2) Informationssamhället, inklusive lokalt 
innehåll, tjänster och tillämpningar, bättre 
tillgång till offentliga tjänster on-line, 
särskilt tillgång för funktionshindrade 
personer och andra socialt marginaliserade 
grupper, stöd och tjänster för SMF för 
anskaffning och effektivt utnyttjande av IT.

Or. en

Motivering

I artikel 4 i ERUF-förordningen, som enbart rör mål 1-områden, betonas med rätta 
informationssamhällets betydelse. E-integration är ett viktigt inslag i Europeiska 
gemenskapens mål att uppnå ett informationssamhälle för alla, t.ex. bättre tillgång till 
informationssamhället för sårbara grupper. ERUF måste fullt ut inriktas på de övergripande 
syftena och målen med e-integration och e-tillgänglighet, och måste därför säkerställa att de 
aktiviteter som stöds på det här området tar hänsyn till och erkänner behovet av att förbättra 
och säkra funktionshindrades tillgång till informationssamhället.

Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 88
Artikel 4, led 2

2) Informationssamhället, inklusive lokalt 
innehåll, tjänster och tillämpningar, bättre 
tillgång till offentliga tjänster on-line, stöd 

2) Informationssamhället, inklusive lokalt 
innehåll, tjänster och tillämpningar, stöd till 
socialt marginaliserade grupper för att 
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och tjänster för SMF för anskaffning och 
effektivt utnyttjande av IT.

utjämna skillnaderna när det gäller 
tillgången till IT, bättre tillgång till 
offentliga tjänster on-line, stöd och tjänster 
för SMF för anskaffning och effektivt 
utnyttjande av IT.

Or. en

Motivering

Detta mål bör omfatta socialt marginaliserade grupper.

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 89
Artikel 4, led 2

2) Informationssamhället, inklusive lokalt 
innehåll, tjänster och tillämpningar, bättre 
tillgång till offentliga tjänster on-line, stöd 
och tjänster för SMF för anskaffning och 
effektivt utnyttjande av IT.

2) Informationssamhället, inklusive lokalt 
innehåll, tjänster och tillämpningar, stöd till 
missgynnade sociala grupper för att 
förhindra skillnader i tillgång till 
informations- och kommunikationsteknik 
(IT), stöd och tjänster för SMF för att 
anskaffa och effektivt utnyttja IT, 
utveckling av IT-infrastruktur – särskilt 
bredband – i mindre utvecklade regioner 
och medlemsstater.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att belysa de väsentliga skillnader som finns mellan 
medlemsstaterna när det gäller att utnyttja IT-infrastruktur (t.ex. bredband), då denna i hög 
grad bidrar till konvergens och konkurrenskraft och är av avgörande betydelse för varje 
behörig myndighet som tillhandahåller tjänster åt allmänheten.

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 90
Artikel 4, led 2a (nytt)

2a) Bättre tillgång till och utveckling av 
offentliga tjänster on-line, inklusive 
utveckling av IT-infrastruktur – särskilt 
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bredband – för offentliga tjänster (hälso-
och sjukvård, sociala tjänster, utbildning, 
miljöskydd, etc.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 88.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 91
Artikel 4, led 2a (nytt)

2a) Främjande av jämställdhet mellan 
kvinnor och män, inklusive stöd för 
etablering av nya företag, särskilda 
åtgärder för kvinnliga företagare som 
syftar till att underlätta den ekonomiska 
exploateringen av nya idéer, stöd till 
universitet och befintliga företag för att ge 
dem förutsättningar att starta nya företag 
samt främjande av infrastrukturer och 
tjänster som gör det möjligt att förena 
familjeliv och yrkesliv.

Or. de

Motivering

Se Europaparlamentets resolution (P5_TA(2003)0093), särskilt punkterna 1 och 14.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 92
Artikel 4, led 3

3) Miljön, inklusive investeringar i fråga om 
avfallshantering, vattenförsörjning, rening 
av avloppsvatten samt luftkvalitet i städerna, 
integrerat förebyggande och kontroll av 
föroreningar, återställande av kontaminerade 
områden och marker, biologisk mångfald 
och naturskydd, stöd för SMF så att de kan 

3) Miljön, inklusive innovativ miljöteknik, 
investeringar i fråga om avfallshantering, 
vattenhushållning och vattenkvalitet, 
däribland tryggad vattenförsörjning med 
rent dricksvatten, rening av avloppsvatten i 
städerna i enlighet med ramdirektivet för 
vatten och åtgärderna för dess 
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ställa om till en hållbar produktion via nya 
kostnadseffektiva och miljövänliga metoder 
och ny teknik som förebygger föroreningar.

genomförande, samt förbättrad luftkvalitet i 
städerna, integrerat förebyggande och 
kontroll av föroreningar, avlägsnande av 
eventuellt kvarblivet skadligt material och 
återställande av kontaminerade områden och 
marker, främjande av biologisk mångfald 
och naturskydd, stöd till utvecklingen av 
infrastrukturer för genomförandet av 
Natura 2000, stöd för SMF så att de kan 
ställa om till en hållbar produktion, 
förebygga föroreningar och förvalta 
naturresurserna på ett varsamt sätt via nya 
kostnadseffektiva och miljövänliga metoder 
och innovativ teknik.

Or. de

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 93
Artikel 4, led 3

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

3) Miljön, inklusive investeringar i fråga om 
avfallshantering, vattenförsörjning, rening 
av avloppsvatten samt luftkvalitet i städerna, 
integrerat förebyggande och kontroll av 
föroreningar, återställande av kontaminerade 
områden och marker, upprustning av 
offentligt ägda gemensamma områden i 
nedgångna stadsområden, utveckling av 
gröna stadsområden, förebyggande av 
buller, skydd av vattenkvalitén, 
vattenförvaltning, främjande av rena 
kollektiva färdmedel, förebyggande av risk, 
främjande av biologisk mångfald och 
naturskydd, stöd för SMF så att de kan ställa 
om till en hållbar produktion via nya 
kostnadseffektiva och miljövänliga metoder 
och ny teknik som förebygger föroreningar.

Or. en

Motivering

Syftet är att inkludera några av konvergensmålets aspekter som påverkar många fler regioner 
än de som för närvarande är stödberättigade under målen ”Regional konkurrenskraft och 
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sysselsättning” och/eller ”Europeiskt regionalt samarbete”. Dessutom bör de miljömässiga 
aspekterna av upprustningen av stadsområden också beaktas.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 94
Artikel 4, led 3a (nytt)

3a) Omvandling av områden, inklusive 
sökande efter eventuellt kvarblivet skadligt 
material, sanering av områden som använts 
för militära ändamål och återställande av 
dessa för civilt bruk, återställande av 
naturen eller skogsreproduktion, 
avlägsnande av stridsmedel, rekonstruktion 
och modernisering av kasernbyggnader och 
kasernområden för att upprusta dem för 
ekonomiska, sociala och kulturella 
ändamål, inklusive tillhörande närområde; 
i detta sammanhang särskilt stöd till SMF.

Or. de

Motivering

Gamla militärområden – ett arv efter kalla kriget – utgör en stor saneringsbörda för vissa 
regioner och städer med större kasernområden och hämmar utvecklingen.

Ändringsförslag från Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez och Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Ändringsförslag 95
Artikel 4, led 5

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

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

Or. es
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Ändringsförslag från Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ändringsförslag 96
Artikel 4, led 5

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

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

Or. en

Motivering

Investeringar på området för idrottsinfrastruktur och kulturella tjänster inverkar avsevärt på 
den sociala och ekonomiska situationen i regionen. De skapar nya sysselsättningsperspektiv 
och turistattraktioner samt förbättrar livskvaliteten för den lokala befolkningen. Det är därför 
mycket viktigt att även kultur inkluderas i denna artikel.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 97
Artikel 4, led 5a (nytt)

5a) Ekonomisk och social förnyelse av 
städer och förorter som befinner sig på 
tillbakagång: utarbetande av övergripande 
strategier för att främja hållbar utveckling i 
stadsområden, i medelstora och små städer 
som fungerar som centralorter samt i 
förorter, ny kraft åt förbindelserna mellan 
städerna och deras närområden när det 
gäller tjänsterna i allmänhetens intresse.

Or. de
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Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 98
Artikel 4, led 5b (nytt)

5b) Den sociala ekonomin: inrättande av 
infrastruktur med sådana dimensioner som 
är lämpade för den lokala utvecklingen och 
för utvecklingen i fråga om sysselsättning; 
stöd till ett nät av tjänster i närmiljön i syfte 
att skapa sysselsättningstillfällen, med 
undantag för åtgärder som finansieras av 
Europeiska socialfonden (ESF).

Or. de

Motivering

Den sociala ekonomin är särskilt viktig för utvecklingen i stadsdelar med problem. 
Ordalydelsen är densamma som i den gällande ERUF-förordningen (EG) nr 1783/1999, 
artikel 2.1 c, v och vi.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 99
Artikel 4, led 6

6) Transportinvesteringar, inklusive 
transeuropeiska nät och integrerade 
strategier för rena transporter i städer, i syfte 
att bidra till bättre tillgång och kvalitet för 
passagerare och gods, bättre balans mellan 
olika transportmedel, intermodala system 
och mindre miljöpåverkan.

6) Transportinvesteringar, inklusive 
transeuropeiska nät och integrerade 
strategier för rena transporter i städer, i syfte 
att bidra till bättre tillgång och kvalitet för 
passagerare och gods, i synnerhet för 
personer med nedsatt rörlighet, bättre 
balans mellan olika transportmedel, 
intermodala system och mindre 
miljöpåverkan, inklusive buller i miljön och 
partikulärt material, samt användning av 
ersättningsbränslen.

Or. de

Ändringsförslag från Rolf Berend, Markus Pieper och Manfred Weber

Ändringsförslag 100
Artikel 4, led 6
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6) Transportinvesteringar, inklusive 
transeuropeiska nät och integrerade 
strategier för rena transporter i städer, i syfte 
att bidra till bättre tillgång och kvalitet för 
passagerare och gods, bättre balans mellan 
olika transportmedel, intermodala system 
och mindre miljöpåverkan.

6) Transportinvesteringar, inklusive 
transeuropeiska nät, särskilt för att göra det 
möjligt för de nya medlemsländerna att 
delta mer aktivt i den inomeuropeiska och 
globala arbetsfördelningen, och integrerade 
strategier för rena transporter i städer, i syfte 
att bidra till bättre tillgång och kvalitet för 
passagerare och gods, bättre balans mellan 
olika transportmedel, intermodala system 
och mindre miljöpåverkan.

Or. de

Motivering

I enlighet med artikel 160 i EG-fördraget är syftet med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF) att den skall bistå med att avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i gemenskapen. Målet måste vara att alla områden skall kunna dra nytta av 
unionens allmänna ekonomiska utveckling. Den balans som eftersträvas i fördelningen av den 
ekonomiska verksamheten i EU kan bara uppnås om de nya förbundsländerna i Tyskland 
liksom de nya EU-medlemsländerna inbegrips fullt ut i den globala arbetsfördelningen. Detta 
bör särskilt beaktas när stöd beviljas till transportprojekt, i synnerhet till de transeuropeiska 
näten.

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 101
Artikel 4, led 6

6) Transportinvesteringar, inklusive 
transeuropeiska nät och integrerade 
strategier för rena transporter i städer, i syfte 
att bidra till bättre tillgång och kvalitet för 
passagerare och gods, bättre balans mellan 
olika transportmedel, intermodala system 
och mindre miljöpåverkan.

6) Transportinvesteringar, inklusive 
transeuropeiska nät och byggande och 
upprustning av vägar utanför stommen i 
det transeuropeiska transportnätet med 
hänsyn till behovet av att skapa 
förbindelser till öar, landsbygd, instängda 
eller på annat sätt avlägsna regioner samt 
mellan dessa regioner och gemenskapens 
kärnområden, och integrerade strategier för 
rena transporter i städer, i syfte att bidra till 
bättre tillgång och kvalitet för passagerare 
och gods, bättre balans mellan olika 
transportmedel, intermodala system och 
mindre miljöpåverkan.

Or. en
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Byggande och upprustning av vägar utanför stommen i det transeuropeiska transportnätet 
bör uttryckligen omnämnas i förordningens text, särskilt som en hänvisning till 
kommissionens kommentar på SAWP:s möte den 1 oktober, där kommissionen argumenterade 
för att transeuropeiska transportnät skall finansieras från Sammanhållningsfonden och de 
sekundära systemen från ERUF även när det gäller vägar. Andra hälften av 
ändringsförslaget ger mer uppmärksamhet åt transportbehov i avlägsna regioner.

Ändringsförslag från Richard Howitt, Catherine Stihler och Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 102
Artikel 4, led 6

6) Transportinvesteringar, inklusive 
transeuropeiska nät och integrerade 
strategier för rena transporter i städer, i syfte 
att bidra till bättre tillgång och kvalitet för 
passagerare och gods, bättre balans mellan 
olika transportmedel, intermodala system 
och mindre miljöpåverkan.

6) Transportinvesteringar, inklusive 
transeuropeiska nät och integrerade 
strategier för rena transporter i städer, i syfte 
att bidra till bättre tillgång, särskilt lika 
tillgång till transport för funktionshindrade 
personer, och kvalitet för passagerare och 
gods, bättre balans mellan olika 
transportmedel, intermodala system och 
mindre miljöpåverkan.

Or. en

Motivering

I artikel 4 i ERUF-förordningen, som enbart rör mål 1-områden, betonas transportområdet. 
ERUF är ett grundläggande verktyg för att minska och lindra de funktionshindrades sociala 
svårigheter på alla områden, särskilt genom att främja och skapa en tillgänglig fysisk miljö 
för funktionshindrade när det gäller turism, transport och byggnader. Det är mycket viktigt 
att strukturfonderna inte leder till att det uppstår nya tillgänglighetshinder för 
funktionshindrade. Det är därför nödvändigt med en uttrycklig hänvisning till att fördelningen 
av resurser hänger samman med kraven på tillgänglighet för funktionshindrade.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 103
Artikel 4, led 6

6) Transportinvesteringar, inklusive 
transeuropeiska nät och integrerade 
strategier för rena transporter i städer, i syfte 
att bidra till bättre tillgång och kvalitet för 
passagerare och gods, bättre balans mellan 
olika transportmedel, intermodala system 

6) Transportinvesteringar, inklusive 
transeuropeiska nät och integrerade 
strategier för rena transporter i städer, i syfte 
att bidra till bättre tillgång, särskilt lika 
tillgång till transport för funktionshindrade 
personer, och kvalitet för passagerare och 
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och mindre miljöpåverkan. gods, bättre balans mellan olika 
transportmedel, intermodala system och 
mindre miljöpåverkan.

Or. en

Motivering

I artikel 4 i ERUF-förordningen, som enbart rör mål 1-områden, betonas transportområdet. 
ERUF är ett grundläggande verktyg för att minska och lindra de funktionshindrades sociala 
svårigheter på alla områden, särskilt genom att främja och skapa en tillgänglig fysisk miljö 
för funktionshindrade när det gäller turism, transport och byggnader. Det är mycket viktigt 
att strukturfonderna inte leder till att det uppstår nya tillgänglighetshinder för 
funktionshindrade. Det är därför nödvändigt med en uttrycklig hänvisning till att fördelningen 
av resurser hänger samman med kraven på tillgänglighet för funktionshindrade.

Ändringsförslag från Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez och Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Ändringsförslag 104
Artikel 4, led 6

6) Transportinvesteringar, inklusive 
transeuropeiska nät och integrerade 
strategier för rena transporter i städer, i syfte 
att bidra till bättre tillgång och kvalitet för 
passagerare och gods, bättre balans mellan 
olika transportmedel, intermodala system 
och mindre miljöpåverkan.

6) Transportinvesteringar, inklusive 
transeuropeiska nät, de stora tekniska och 
logistiska projekten i Europa (exempelvis 
Galileo) och integrerade strategier för rena 
transporter i städer, i syfte att bidra till bättre 
tillgång och kvalitet för passagerare och 
gods, bättre balans mellan olika 
transportmedel, intermodala system och 
mindre miljöpåverkan.

Or. es

Ändringsförslag från Arlene McCarthy

Ändringsförslag 105
Artikel 4, led 6

6) Transportinvesteringar, inklusive 
transeuropeiska nät och integrerade 
strategier för rena transporter i städer, i syfte 
att bidra till bättre tillgång och kvalitet för 
passagerare och gods, bättre balans mellan 
olika transportmedel, intermodala system 

6) Transportinvesteringar, inklusive 
transeuropeiska nät och integrerade 
strategier för rena och hållbara transporter i 
städer, i syfte att bidra till bättre tillgång och 
kvalitet för passagerare och gods, bättre 
balans mellan olika transportmedel, 
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och mindre miljöpåverkan. intermodala system och mindre 
miljöpåverkan.

Or. en

Motivering

Städerna måste ha en hållbar transportpolitik.

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 106
Artikel 4, led 8

8) Investeringar i utbildning, i syfte att bidra 
till attraktivare regioner med bättre 
livskvalitet.

8) Investeringar i utbildning, i syfte att bidra 
till attraktivare regioner med bättre 
livskvalitet, förbättringar av kunskaperna 
och garanterad tillgång till IT, inklusive 
utbildningsinrättningars tillgång till 
bredband och datorer, och tillgång till 
resultaten av FoTU för de områden som är 
beroende av jordbruk och fiske och 
områden med naturbetingade svårigheter.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att se till att avlägsna områden kan dra praktisk nytta av planerna på att 
utöka IT-infrastrukturen och dess användning.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 107
Artikel 4, led 8

8) Investeringar i utbildning, i syfte att bidra 
till attraktivare regioner med bättre 
livskvalitet.

8) Omfattande investeringar i utbildning, i 
syfte att bidra till attraktivare regioner med 
bättre livskvalitet samt för att återupprätta 
produktionsmodellerna.

Or. pt
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Motivering

I överensstämmelse med Lissabonstrategin som fastställdes vid rådets möte i Lissabon i 
mars 2000. 

Ändringsförslag från Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez och Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Ändringsförslag 108
Artikel 4, led 8

8) Investeringar i utbildning, i syfte att bidra 
till attraktivare regioner med bättre 
livskvalitet.

8) Investeringar i utbildning, i syfte att bidra 
till attraktivare regioner med bättre 
livskvalitet, genom tillämpning av ny teknik 
(t.ex. digitala anteckningsblock) som 
underlättar distansutbildning.

Or. es

Ändringsförslag från Eluned Morgan, Catherine Stihler

Ändringsförslag 109
Artikel 4, led 8

8) Investeringar i utbildning, i syfte att bidra 
till attraktivare regioner med bättre 
livskvalitet.

8) Investeringar i utbildning, i syfte att bidra 
till att förbättra kunskaperna och främja 
livslångt lärande.

Or. en

Motivering

Det är genom förbättrade kunskaper, främjande av livslångt lärande och investeringar på 
utbildningsområdet som vi kan öka regionernas attraktionskraft samt livskvaliteten i dem.

Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 110
Artikel 4, led 9

9) Hälsa, inklusive investeringar för att få en 
bättre hälsovård som i sin tur bidrar till 
regional utveckling och bättre livskvalitet.

9) Hälsa, inklusive investeringar för att få en 
bättre hälsovård och bättre tillgång till 
hälsotjänster som i sin tur bidrar till 
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regional utveckling och bättre livskvalitet, 
inbegripet med stöd av IT.

Or. en

Motivering

Social integration måste ingå i investeringarna i hälsovård.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 111
Artikel 4, led 9

9) Hälsa, inklusive investeringar för att få en 
bättre hälsovård som i sin tur bidrar till 
regional utveckling och bättre livskvalitet.

9) Hälsa, inklusive investeringar för att få en 
bättre hälsovård och likvärdig tillgång till 
hälsovård för sårbara grupper, vilket i sin 
tur bidrar till regional utveckling och bättre 
livskvalitet.

Or. en

Motivering

I artikel 4 i ERUF-förordningen, som enbart rör mål 1-områden, betonas betydelsen av 
investeringar i hälsovård. Det är också viktigt att fästa uppmärksamhet vid att se till att 
sårbara grupper, till exempel funktionshindrade, har lika tillgång till hälsovård, bland annat 
tillgång till hälsovårdsinformation som bör tillhandahållas i format som är tillgängliga för 
funktionshindrade.

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 112
Artikel 4, led 9

9) Hälsa, inklusive investeringar för att få en 
bättre hälsovård som i sin tur bidrar till 
regional utveckling och bättre livskvalitet.

9) Hälsa, inklusive investeringar för att få en 
bättre hälsovård via användning av IT och 
distansvård av patienter, som i sin tur bidrar 
till regional utveckling och bättre 
livskvalitet.

Or. en
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Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 113
Artikel 4, led 10

10) Direktstöd för investeringar i SMF som 
bidrar till att skapa och bevara 
sysselsättning.

10) Direktstöd för investeringar i SMF och 
projekt inom den sociala ekonomin som 
bidrar till att skapa och bevara 
sysselsättning.

Or. en

Motivering

Den sociala ekonomin är en viktig faktor för att motverka social utslagning och stödja en 
hållbar utveckling, och bör få stöd utanför utvecklingen av SMF.

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 114
Artikel 4, led 10

10) Direktstöd för investeringar i SMF som 
bidrar till att skapa och bevara 
sysselsättning.

10) Direktstöd för investeringar i SMF och 
stora företag som bidrar till att skapa och 
bevara sysselsättning.

Or. en

Motivering

Stora företag spelar en viktig roll för att skapa nya arbetstillfällen. Därför anser 
föredraganden att man inte bör utesluta dem från direkt stöd.

Ändringsförslag från Giovanni Claudio Fava

Ändringsförslag 115
Artikel 4, led 10a (nytt)

10a) Offentlig säkerhet för att främja den 
ekonomiska regionala verksamheten 
genom investeringar i teknik och i 
informations- och medvetandehöjande 
kampanjer i syfte att förhindra att 
brottsligheten tränger sig in i ekonomin 
samt främja den allmänna laglydigheten.
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Or. it

Ändringsförslag från Arlene McCarthy

Ändringsförslag 116
Artikel 4, led 10a (nytt)

10a) Kapacitetsuppbyggnad i lokala och 
regionala institutioner för att maximera 
utnyttjandegraderna genom 
erfarenhetsutbyten mellan regioner som 
omfattas av konvergensmålet och de övriga.

Or. en

Motivering

De nya medlemsstaterna måste snarast bygga upp sin kapacitet för att kunna utnyttja 
strukturfonderna. Programmen bör därför, främst under de första åren, fokusera på att bygga 
upp den institutionella kapaciteten så att medlen kan spenderas på ett effektivt och 
konstruktivt sätt. Kommissionen har hittills koncentrerat medlen till de centrala 
administrationerna för förberedelserna inför medlemsskapet, men dessa insatser måste nu 
koncentreras till lokal och regional nivå som i stor utsträckning ignorerats. 

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 117
Artikel 4, led 10a (nytt)

10a) Upprustning av byggnader, inbegripet 
renovering, rivning, förbättring av 
områdena runt byggnaderna, 
energieffektivitet och projekt avseende 
förnybara energikällor i nedgångna 
områden.

Or. en

Motivering

Upprustning av byggnader bör ingå i förteckningen över stödberättigade åtgärder, eftersom 
dessa problem både är ekonomiska, miljömässiga och sociala. En miljövänlig och hållbar 
upprustning av nedgångna områden är ett problem som berör hela Europa och som måste 
behandlas på gemenskapsnivå med stöd av en integreras strategi.
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Ändringsförslag från Jean Marie Beaupuy

Ändringsförslag 118
Artikel 4, led 10a (nytt)

10a) Förstärkning av strukturer, 
institutionell kapacitet och representativitet 
hos de organisationer som företräder SMF, 
mikroföretag och hantverksföretag.

Or. fr

Motivering

De små och medelstora företagen måste ständigt anpassa sig och förbättra sin situation för 
att förbli konkurrenskraftiga och därmed bidra till den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen. För att uppfylla denna roll krävs det stöd.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 119
Artikel 5, inledningen

På grundval av regionala strategier för en 
hållbar utveckling skall ERUF:s stöd främja 
följande prioriteringar:

På grundval av regionala strategier för en 
hållbar utveckling skall ERUF:s stöd främja 
följande prioriteringar, samtidigt som en viss 
flexibilitet skall gälla för de regioner som 
stegvis skall integreras i stödmålet:

Or. es

Motivering

De regioner som kommer att ingå i den nya kategorin för regional konkurrenskraft och 
sysselsättning, men som ännu inte har fullbordat sin konvergensprocess, bör behandlas med 
viss flexibilitet när prioriteringar fastställs så att de vid varje tillfälle kan effektivisera 
insatserna i förhållande till sina verkliga och specifika behov. Detta är viktigt för att de inte 
skall hamna på efterkälken i förhållande till övriga regioner med komparativa 
utvecklingsfördelar inom vissa sektorer. 
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Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 120
Artikel 5, inledningen

På grundval av regionala strategier för en 
hållbar utveckling skall ERUF:s stöd främja 
följande prioriteringar:

På grundval av regionala strategier för en 
hållbar ekonomisk utveckling och med 
hänsyn till målen för det sjunde 
ramprogrammet skall ERUF:s stöd i första 
hand främja följande prioriteringar:

Or. en

Motivering

Det är av största vikt att skapa bättre synergi mellan ramprogrammet och 
strukturfondsprogrammen.

Ändringsförslag från Arlene McCarthy

Ändringsförslag 121
Artikel 5, inledningen

På grundval av regionala strategier för en 
hållbar utveckling skall ERUF:s stöd främja 
följande prioriteringar:

På grundval av regionala strategier för en 
ekonomisk och hållbar utveckling skall 
ERUF:s stöd främja följande prioriteringar:

Or. en

Motivering

Alla regioner har någon form av regional ekonomisk strategi och ERUF bör sträva efter att 
ge ett mervärde till dessa strategier och inte duplicera dem.

Ändringsförslag från Catherine Stihler

Ändringsförslag 122
Artikel 5, led 1, inledningen

1) Innovation och kunskapsekonomi, via 
stöd för att utarbeta och genomföra regionala 
innovationsstrategier som leder till en 
dynamisk regional innovation, genom att

1) Innovation och kunskapsekonomi, via 
stöd för att utarbeta och genomföra regionala 
innovationsstrategier som leder till en 
dynamisk regional innovation, genom att, 
med beaktande av lokala behov,
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Or. en

Motivering

Lokala prioriteringar måste beaktas så att regionala strategier för konkurrenskraft och 
sysselsättning effektivt skall kunna genomföras.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 123
Artikel 5, led 1, inledningen

1) Innovation och kunskapsekonomi, via 
stöd för att utarbeta och genomföra regionala 
innovationsstrategier som leder till en 
dynamisk regional innovation, genom att

1) Innovation och kunskapsekonomi, via 
stöd för att utarbeta och genomföra regionala 
innovationsstrategier som leder till en 
dynamisk regional innovation, bland annat 
genom att

Or. en

Motivering

Med hänsyn till varje områdes specifika ekonomi och sociala struktur och områdenas olika 
utvecklingspotential och behov bör man tillåta mer flexibilitet när man bestämmer särskilda 
åtgärder för de olika regionerna och stadsområdena inom ramen för de tre prioriteringar 
som fastställts för ERUF:s satsningar. 

Ändringsförslag från Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez och Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Ändringsförslag 124
Artikel 5, led 1, inledningen

1) Innovation och kunskapsekonomi, via 
stöd för att utarbeta och genomföra regionala 
innovationsstrategier som leder till en 
dynamisk regional innovation, genom att

1) Innovation och kunskapsekonomi, via 
stöd för att utarbeta och genomföra regionala 
innovationsstrategier som leder till en 
dynamisk regional innovation som kan 
minska den tekniska klyftan, genom att

Or. es
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Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 125
Artikel 5, led 1, inledningen

1) Innovation och kunskapsekonomi, via 
stöd för att utarbeta och genomföra regionala 
innovationsstrategier som leder till en 
dynamisk regional innovation, genom att

1) Innovation och kunskapsekonomi, via 
stöd för att utarbeta och genomföra regionala 
innovationsstrategier som leder till en 
dynamisk regional innovation, som också 
bör ta hänsyn till graden av tillgänglighet 
för funktionshindrade, genom att

Or. en

Motivering

ERUF är ett grundläggande verktyg för att minska och lindra de funktionshindrades sociala 
svårigheter på alla områden, särskilt genom att främja och skapa en tillgänglig fysisk miljö 
för funktionshindrade. Tillgång är ett nödvändigt och centralt inslag i strategin för en hållbar 
regional utveckling och måste erkännas som en prioritering. När det gäller stadsutveckling är 
det nödvändigt att fästa särskild vikt vid socialt marginaliserade personer, särskilt vid 
stadsplaneringen. Stadsmiljön måste vara tillgänglig för funktionshindrade.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 126
Artikel 5, led 1, inledningen

1) Innovation och kunskapsekonomi, via 
stöd för att utarbeta och genomföra regionala 
innovationsstrategier som leder till en 
dynamisk regional innovation, genom att

1) Innovation och kunskapsekonomi, via 
stöd för att utarbeta och genomföra regionala 
innovationsstrategier som leder till en 
dynamisk regional innovation, genom att, 
med beaktande av lokala behov,

Or. pt

Motivering

I enlighet med principen om partnerskap som bygger på att de regionala och lokala 
prioriteringarna verkligen skall beaktas samt att lokala strategier för konkurrenskraft, tillväxt 
och sysselsättning skall tillämpas på ett effektivt sätt.
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Ändringsförslag från Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez och Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Ändringsförslag 127
Artikel 5, led 1, led a

a) höja den regionala kapaciteten i fråga om 
FoTU och innovation med direkt koppling 
till målen för den regionala ekonomiska 
utvecklingen, via stöd för industri- eller 
teknikspecifika kompetenscentra, 
tekniköverföring, prognoser för den tekniska 
utvecklingen och internationell 
benchmarking av åtgärder för att främja 
innovation, samt för samarbete mellan olika 
företag och gemensamma åtgärder i fråga 
om FoTU och innovation,

a) skapa och höja regional kapacitet i fråga 
om FoTU och innovation med direkt 
koppling till målen för den regionala 
ekonomiska utvecklingen, via stöd för 
industri- eller teknikspecifika 
kompetenscentra, tekniköverföring, 
prognoser för den tekniska utvecklingen och 
internationell benchmarking av åtgärder för 
att främja innovation, samt för samarbete 
mellan olika företag och gemensamma 
åtgärder i fråga om FoTU och innovation,

Or. es

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 128
Artikel 5, led 1, led a

a) höja den regionala kapaciteten i fråga om 
FoTU och innovation med direkt koppling 
till målen för den regionala ekonomiska 
utvecklingen, via stöd för industri- eller 
teknikspecifika kompetenscentra, 
tekniköverföring, prognoser för den tekniska 
utvecklingen och internationell 
benchmarking av åtgärder för att främja 
innovation, samt för samarbete mellan olika 
företag och gemensamma åtgärder i fråga 
om FoTU och innovation,

a) höja den regionala kapaciteten i fråga om 
FoTU och innovation med direkt koppling 
till målen för den regionala ekonomiska 
utvecklingen, särskilt via stöd för industri-
eller teknikspecifika kompetenscentra, 
tekniköverföring, prognoser för den tekniska 
utvecklingen och internationell 
benchmarking av åtgärder för att främja 
innovation, samt för samarbete mellan olika 
företag och gemensamma åtgärder i fråga 
om FoTU och innovation,

Or. de

Motivering

Begreppet innovation får inte bara omfatta forskning och utveckling (dvs. i ren teknisk 
bemärkelse) utan bör ges en bredare definition, vilket även krävs i OECD:s senaste 
publikationer på området ”regional utveckling”.
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Ändringsförslag från Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper och Maria Berger

Ändringsförslag 129
Artikel 5, led 1, led a

a) höja den regionala kapaciteten i fråga om 
FoTU och innovation med direkt koppling 
till målen för den regionala ekonomiska 
utvecklingen, via stöd för industri- eller 
teknikspecifika kompetenscentra, 
tekniköverföring, prognoser för den tekniska 
utvecklingen och internationell 
benchmarking av åtgärder för att främja 
innovation, samt för samarbete mellan olika 
företag och gemensamma åtgärder i fråga 
om FoTU och innovation,

a) höja den regionala kapaciteten i fråga om 
FoTU och innovation med direkt koppling 
till målen för den regionala ekonomiska 
utvecklingen, via stöd för industri- eller 
teknikspecifika kompetenscentra, stöd för 
industriell FoTU i små och medelstora 
företag, tekniköverföring, prognoser för den 
tekniska utvecklingen och internationell 
benchmarking av åtgärder för att främja 
innovation, samt för samarbete mellan olika 
företag och gemensamma åtgärder i fråga 
om FoTU och innovation,

Or. de

Motivering

Genom denna ändring blir stödet framför allt till små och medelstora företag mer konkret. 
Den innovativa utvecklingen är stor just inom sådana företag (jfr Lissabonprocessen), varför 
det är särskilt viktigt att främja dessa idéer.

Ändringsförslag från Christa Prets

Ändringsförslag 130
Artikel 5, led 1, led a

a) höja den regionala kapaciteten i fråga om 
FoTU och innovation med direkt koppling 
till målen för den regionala ekonomiska 
utvecklingen, via stöd för industri- eller 
teknikspecifika kompetenscentra, 
tekniköverföring, prognoser för den tekniska 
utvecklingen och internationell 
benchmarking av åtgärder för att främja 
innovation, samt för samarbete mellan olika 
företag och gemensamma åtgärder i fråga 
om FoTU och innovation,

a) höja den regionala kapaciteten i fråga om 
FoTU och innovation med direkt koppling 
till målen för den regionala ekonomiska 
utvecklingen, särskilt via stöd för industri-
eller teknikspecifika kompetenscentra, 
tekniköverföring, prognoser för den tekniska 
utvecklingen och internationell 
benchmarking av åtgärder för att främja 
innovation, samt för samarbete mellan olika 
företag och gemensamma åtgärder i fråga 
om FoTU och innovation,

Or. de
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Motivering

Begreppet innovation får inte bara omfatta forskning och utveckling (dvs. i ren teknisk 
bemärkelse) utan bör ges en bredare definition, vilket även krävs i OECD:s senaste 
publikationer på området ”regional utveckling”.

Ändringsförslag från Brigitte Douay och Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 131
Artikel 5, led 1, led b

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

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

Or. fr

Motivering

Småföretagen och mikroföretagen berörs direkt av de åtgärder som föreslås. Stöd till 
innovation i dessa mycket små företag måste därför omfatta åtgärder som är specifika för 
dem.

Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 132
Artikel 5, led 1, led b

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

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

Or. en
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Motivering

Hänvisningen i artikel 2.1 c (iii) i den nuvarande ERUF-förordningen om företagens 
möjligheter att få tillgång till finansiering och krediter bör bibehållas.

Ändringsförslag från Alyn Smith

Ändringsförslag 133
Artikel 5, led 1, led b

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

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

Or. en

Motivering

Nyskapande metoder skulle inte enbart kunna utvecklas genom samarbetsnätverk mellan 
universitet och företagsvärlden eller specialiserade företagsnätverk, utan även genom nya 
metoder för intersektoriellt samarbete.

Ändringsförslag från Konstantinos Hatzidakis

Ändringsförslag 134
Artikel 5, led 1, led b

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

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

Or. el
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Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att bredda stödet till SMF genom att nämna 
moderniseringsbehovet, inte bara att stimulera innovation. Dessutom är det nödvändigt att 
explicit nämna direkta investeringar som ett sätt att nå dessa mål.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij och Markus Pieper

Ändringsförslag 135
Artikel 5, led 1, led b

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

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

Or. en

Motivering

Partnerskap är nya former av samarbete där man strävar efter att främja innovationer. 
Involveringen av aktörer från flera olika nivåer från den offentliga och privata sektorn bör 
inte undervärderas. Detta ändringsförslag lägger därför till partnerskap mellan det civila 
samhället och företag.

Ändringsförslag från Christa Prets

Ändringsförslag 136
Artikel 5, led 1, led b

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

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

Or. de
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Motivering

Det är inte tillräckligt att enbart bevilja stöd för SMF i enlighet med den mycket restriktiva 
definitionen av rätten till stöd för SMF. För att regionalpolitiken skall bli framgångsrik måste 
den anpassas till de specifika regionala förhållandena och villkoren, samtidigt som det måste 
finnas tillräckligt med flexibilitet i fråga om utformningen.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 137
Artikel 5, led 1, led b

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

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

Or. de

Motivering

Det är inte tillräckligt att enbart bevilja stöd för SMF i enlighet med den mycket restriktiva 
definitionen av rätten till stöd för SMF. För att regionalpolitiken skall bli framgångsrik måste 
den anpassas till de specifika regionala förhållandena och villkoren, samtidigt som det måste 
finnas tillräckligt med flexibilitet i fråga om utformningen.

Ändringsförslag från Salvatore Tatarella

Ändringsförslag 138
Artikel 5, led 1, led ba (nytt)

ba) skapa ett närmare samband mellan
kunskap och sysselsättning för att kunna 
erbjuda unga studenter utbildningar som 
motsvarar de sysselsättningsmöjligheter 
som faktiskt finns inom företagen,

Or. it

Motivering

ERUF måste inom ramen för målet ”Regional konkurrenskraft och sysselsättning” främja en 
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utveckling som skapar arbetstillfällen, framför allt för ungdomar som i största utsträckning 
kan bidra till att genomföra det kunskapsbaserade samhället.

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 139
Artikel 5, led 1, led c

c) främja företagarandan, genom att 
underlätta den ekonomiska exploateringen 
av nya idéer, samt genom att ge universitet 
och befintliga företag bästa möjliga 
förutsättningar att starta nya företag,

c) främja företagarandan, genom att 
underlätta den ekonomiska exploateringen 
av nya idéer, ge universitet och befintliga 
företag bästa möjliga förutsättningar att 
starta nya företag och anta handlingsplaner 
och åtgärder för att stimulera start, övertag, 
utveckling och modernisering av mycket 
små företag och hantverksföretag,

Or. fr

Motivering

De mycket små företagen och hantverksföretagen, särskilt inom de traditionella sektorerna, 
är viktiga sysselsättningskällor och har en betydande men outnyttjad innovationspotential. 
Det är oerhört viktigt att inte frånta de regioner som vill prioritera stödet till utveckling av 
dessa företag den möjlighet de i dag har att göra det. 

Ändringsförslag från Catherine Stihler och Eluned Morgan

Ändringsförslag 140
Artikel 5, led 1, led c

c) främja företagarandan, genom att 
underlätta den ekonomiska exploateringen 
av nya idéer, samt genom att ge universitet 
och befintliga företag bästa möjliga 
förutsättningar att starta nya företag,

c) främja företagarandan, genom att 
underlätta den ekonomiska exploateringen 
av nya idéer, inbegripet innovativa metoder 
för att stimulera den sociala ekonomin och 
den lokala utvecklingen, samt genom att ge 
universitet och befintliga företag bästa 
möjliga förutsättningar att starta nya företag,

Or. en

Motivering

I den nuvarande ERUF-förordningen anges inget om att ERUF skall stödja den ekonomiska 
utvecklingen i samhället utanför de områden som anges i artikel 8.
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Ändringsförslag från Brigitte Douay och Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 141
Artikel 5, led 1, led c

c) främja företagarandan, genom att 
underlätta den ekonomiska exploateringen 
av nya idéer, samt genom att ge universitet 
och befintliga företag bästa möjliga 
förutsättningar att starta nya företag,

c) främja företagarandan, genom att 
underlätta den ekonomiska exploateringen 
av nya idéer och stödja skapandet av nya 
företag genom att främja partnerskap 
mellan befintliga företag och universitet, 
tekniska utbildningsinstitut, yrkesskolor 
och lärlingsutbildningar,

Or. fr

Motivering

Det förefaller viktigt att insistera på begreppet ”partnerskap” och att i detta sammanhang 
också nämna de tekniska utbildningsinstitut, yrkesskolor och lärlingsutbildningar som är 
nära knutna till (mycket) små företag och hantverksföretag.

Ändringsförslag från Jean Marie Beaupuy

Ändringsförslag 142
Artikel 5, led 1, led c

c) främja företagarandan, genom att 
underlätta den ekonomiska exploateringen 
av nya idéer, samt genom att ge universitet 
och befintliga företag bästa möjliga 
förutsättningar att starta nya företag,

c) främja företagarandan, genom att 
underlätta den ekonomiska exploateringen 
av nya idéer och stödja skapandet av nya 
företag genom att främja partnerskap 
mellan befintliga företag och högskolor, 
tekniska utbildningsinstitut, yrkesskolor 
och lärlingsutbildningar,

Or. fr

Motivering

Inte enbart universitet bör vara stödberättigade.
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Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 143
Artikel 5, led 1, led c

c) främja företagarandan, genom att 
underlätta den ekonomiska exploateringen 
av nya idéer, samt genom att ge universitet 
och befintliga företag bästa möjliga 
förutsättningar att starta nya företag,

c) främja företagarandan, genom att 
underlätta den ekonomiska exploateringen 
av nya idéer och stödja skapandet av nya 
företag genom att främja partnerskap 
mellan befintliga företag och högskolor, 
tekniska utbildningsinstitut, yrkesskolor 
och lärlingsutbildningar,

Or. fr

Motivering

Termen ”universitet” är alltför inskränkande, även andra utbildningsinstitut bidrar till att 
skapa företag.

Ändringsförslag från Ambroise Guellec och Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 144
Artikel 5, led 1, led c

c) främja företagarandan, genom att 
underlätta den ekonomiska exploateringen 
av nya idéer, samt genom att ge universitet 
och befintliga företag bästa möjliga 
förutsättningar att starta nya företag,

c) främja företagarandan, genom att 
underlätta den ekonomiska exploateringen 
av nya idéer, inbegripet innovativa åtgärder 
som stimulerar den sociala ekonomin och 
den lokala utvecklingen, samt genom att ge 
universitet och befintliga företag bästa 
möjliga förutsättningar att starta nya företag,

Or. pt

Motivering

I överensstämmelse med Lissabonstrategin som fastställdes vid rådets möte i Lissabon i 
mars 2000. Den föreslagna ändringen fyller en lucka i den gällande förordningen, närmare 
bestämt i artikel 8, där andra åtgärder som kan bidra till ekonomisk tillväxt inte omnämns. 

Ändringsförslag från Eluned Morgan och Catherine Stihler

Ändringsförslag 145
Artikel 5, led 1, led c
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c) främja företagarandan, genom att 
underlätta den ekonomiska exploateringen 
av nya idéer, samt genom att ge universitet 
och befintliga företag bästa möjliga 
förutsättningar att starta nya företag,

c) främja företagarandan, genom att 
underlätta den ekonomiska exploateringen 
av nya idéer, inbegripet innovativa metoder 
för att stimulera den sociala ekonomin och 
den lokala utvecklingen, samt genom att ge 
universitet och befintliga företag bästa 
möjliga förutsättningar att starta nya företag,

Or. en

Motivering

I den nuvarande ERUF-förordningen anges inget om att ERUF skall stödja den ekonomiska 
utvecklingen i samhället utanför de områden som anges i artikel 8.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij och Markus Pieper

Ändringsförslag 146
Artikel 5, led 1, led ca (nytt)

ca) främja offentliga/privata partnerskap 
vid produktion av varor och tjänster,

Or. en

Motivering

Detta är ett förtydligande ändringsförslag som tillägger ”offentliga/privata partnerskap” till 
de olika instrumenten.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 147
Artikel 5, led 1, led d

d) skapa nya finansieringsinstrument och 
”företagskuvöser” som leder till att 
kunskapsintensiva företag kan starta och 
expandera.

d) skapa nya finansieringsinstrument, lokala 
förutsättningar för infrastruktur och 
”företagskuvöser” som leder till att 
kunskapsintensiva företag kan starta och 
expandera.

Or. de



PE 357.528v01-00 64/1 AM\562438SV.doc

SV

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 148
Artikel 5, led 1, led da (nytt)

da) främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män i arbetslivet, bl.a. genom att stimulera 
etableringen av nya företag, genom 
särskilda åtgärder för kvinnliga företagare 
som syftar till att underlätta den 
ekonomiska exploateringen av nya idéer 
och bildandet av nätverk för kvinnliga 
företagare, samt genom att främja 
infrastrukturer och tjänster som gör det 
möjligt att förena familjeliv och yrkesliv. 

Or. de

Ändringsförslag från Eluned Morgan och Catherine Stihler

Ändringsförslag 149
Artikel 5, led 1, led d

d) skapa nya finansieringsinstrument och 
”företagskuvöser” som leder till att 
kunskapsintensiva företag kan starta och 
expandera.

d) skapa nya finansieringsinstrument och 
faciliteter som gynnar kapaciteten för 
forskning och teknisk utveckling hos de 
små och medelstora företagen och 
stimulerar företagarandan och nybildandet 
av företag genom användning av 
investeringskapital och ”företagskuvöser”.

Or. en

Motivering

Det är av största vikt att skapa bättre synergi mellan ramprogrammet och 
strukturfondsprogrammen.

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 150
Artikel 5, led 1, led d

d) skapa nya finansieringsinstrument och 
”företagskuvöser” som leder till att 

d) skapa nya finansieringsinstrument och 
”företagskuvöser” som leder till att 
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kunskapsintensiva företag kan starta och 
expandera.

kunskapsintensiva, och teknikintensiva där 
så är möjligt, företag kan starta och 
expandera.

Or. el

Motivering

Det är viktigt att på alla sätt som står till buds främja teknik som en strukturerande faktor för 
utveckling.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 151
Artikel 5, led 1, led d

d) skapa nya finansieringsinstrument och 
”företagskuvöser” som leder till att 
kunskapsintensiva företag kan starta och 
expandera.

d) skapa nya finansieringsinstrument och 
”företagskuvöser” som leder till att 
kunskapsintensiva företag, i synnerhet 
SMF, kan starta och expandera.

Or. pt

Motivering

Behovet av ökade investeringar i små och medelstora företag betonas. Dessa står nämligen 
för en stor andel av bidraget till gemenskapens BNI.

Ändringsförslag från Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai och Eluned Morgan

Ändringsförslag 152
Artikel 5, led 1, led da (nytt)

da) öka det aktiva engagemanget hos de 
mest missgynnade grupperna i städerna 
och på landsbygden när det gäller 
utvecklingen av samhället och den lokala 
ekonomin.

Or. en
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Ändringsförslag från Christa Prets

Ändringsförslag 153
Artikel 5, led 1, led da (nytt)

da) mobilisera den egna kapaciteten för 
regional utveckling genom att inrätta och 
främja lokala och regionala rådgivnings-, 
verksamhets- och samordningscentra 
(”regional capacity-building”).

Or. de

Motivering

I vissa fall finns det fortfarande ett stort behov av att förstärka den regionala kapaciteten 
(”regional capacity-building”) under målet ”Regional konkurrenskraft och sysselsättning”.

Ändringsförslag från Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez och Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Ändringsförslag 154
Artikel 5, led 1, led da (nytt)

da) bygga och utrusta teknikcentra och 
forsknings- och utvecklingscentra.

Or. es

Motivering

För att uppnå målen i Lissabon- och Göteborgstrategin på området för forskning och 
innovation måste man även stödja inrättandet av forsknings- och teknikcentra av hög kvalitet.

Ändringsförslag från Eluned Morgan och Catherine Stihler

Ändringsförslag 155
Artikel 5, led 1, led da (nytt)

da) främja ekonomisk förnyelse baserad på 
samhällena.

Or. en
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Motivering

Många av de mest framgångsrika ERUF-satsningarna har gjorts via samhällsbaserade 
grupper. Detta bör erkännas och främjas.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 156
Artikel 5, led 1, led da (nytt)

da) mobilisera den egna kapaciteten för 
regional utveckling genom att inrätta och 
främja lokala och regionala rådgivnings-, 
verksamhets- och samordningscentra 
(”regional capacity-building”).

Or. de

Motivering

I vissa fall finns det fortfarande ett stort behov av att förstärka den regionala kapaciteten 
(”regional capacity-building”) under målet ”Regional konkurrenskraft och sysselsättning”.

Ändringsförslag från Brigitte Douay och Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 157
Artikel 5, led 1, led da (nytt)

da) anta handlingsplaner och åtgärder för 
att stimulera start, övertag, utveckling och 
modernisering av småföretag, mikroföretag 
och hantverksföretag.

Or. fr

Motivering

De regioner som så önskar kan även i fortsättningen stödja utvecklingen av mycket små 
företag.
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Ändringsförslag från Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger och 
Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 158
Artikel 5, led 1, led da (nytt)

da) ge direktstöd för investeringar i SMF 
som bidrar till att skapa och bevara 
sysselsättning.

Or. de

Motivering

I problemområden är den bästa hjälpen ofta att främja den redan befintliga ekonomiska 
strukturen. Direktstöd för investeringar, tillsammans med stöd för innovation, är särskilt 
viktigt och bör därför uppmuntras.

Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 159
Artikel 5, led 1, led da (nytt)

da) stödja socialt marginaliserade grupper 
för att utjämna skillnaderna när det gäller 
tillgången till IT.

Or. en

Motivering

Det måste säkras att alla samhällsgrupper har lika tillgång till IT.

Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 160
Artikel 5, led 1, led db (nytt)

db) definiera de missgynnade samhällenas 
sociala behov och stödja utvecklingen av 
hållbara företag inom den sociala 
ekonomin för att tillmötesgå dessa behov.

Or. en
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Motivering

Den sociala ekonomin måste klart och tydligt definieras och stödjas på samma sätt som SMF 
och företagaranda.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 161
Artikel 5, led 2, inledningen

2) Miljön, samt riskförebyggande åtgärder, 
genom att

2) Miljön, samt riskförebyggande åtgärder, 
bland annat genom att

Or. en

Motivering

Med hänsyn till varje områdes specifika ekonomi och sociala struktur och områdenas olika 
utvecklingspotential och behov bör man tillåta mer flexibilitet när man bestämmer särskilda 
åtgärder för de olika regionerna och stadsområdena inom ramen för de tre prioriteringar 
som fastställts för ERUF:s satsningar.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 162
Artikel 5, led 2, led aa (nytt)

aa) när det gäller turism, inklusive ett 
tillvaratagande av natur- och 
kulturtillgångar som en potential för 
hållbar turism, skydda och hävda 
kulturarvet och dess möjligheter att bidra 
till en ekonomisk utveckling, stödja ett 
bättre turismutbud via nya tjänster med 
högt mervärde, i de fall det klart kan 
påvisas att detta kommer att öka det 
berörda områdets BNI,

Or. en

Motivering

Turism och främjande av natur- och kulturtillgångar spelar en viktig roll för att skapa 
konkurrenskraft och jobb i regionerna. Detta är något som godtagits inom ramen för de 
nuvarande strukturfonderna och med framgång tillämpats för att nå upp till målen. 
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Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 163
Artikel 5, led 2, led a

a) stimulera investeringar för att återställa 
kontaminerade områden och marker, främja 
ny infrastruktur i samband med biologisk 
mångfald och Natura 2000 som bidrar till en 
hållbar ekonomisk utveckling och en 
diversifiering på landsbygden,

a) stimulera investeringar för att återställa 
kontaminerade, övergivna eller förfallna
områden och marker, främja ny infrastruktur 
i samband med genomförandet av 
miljölagstiftning, biologisk mångfald och 
förvaltningen av Natura 2000 som bidrar till 
en hållbar ekonomisk utveckling och en 
diversifiering på landsbygden,

Or. en

Motivering

Räckvidden för de stödberättigade åtgärderna bör ökas så att den även omfattar övergivna 
eller förfallna områden och marker, som kan definieras som landområden eller fastigheter 
som tidigare använts eller exploaterats och som inte längre används i full utsträckning. De 
kan vara delvis utnyttjade, förgiftade eller förfallna.

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 164
Artikel 5, led 2, led a

a) stimulera investeringar för att återställa 
kontaminerade områden och marker, främja 
ny infrastruktur i samband med biologisk 
mångfald och Natura 2000 som bidrar till en 
hållbar ekonomisk utveckling och en 
diversifiering på landsbygden,

a) stimulera investeringar för att återställa 
kontaminerade områden och marker och 
utveckla grönområden i städer, främja ny 
infrastruktur i samband med biologisk 
mångfald och Natura 2000 som bidrar till en 
hållbar ekonomisk utveckling och en 
diversifiering på landsbygden,

Or. en

Motivering

Även miljöaspekten bör beaktas i arbetet för att upprusta stadsområden.
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Ändringsförslag från Catherine Stihler

Ändringsförslag 165
Artikel 5, led 2, led aa (nytt)

aa) när det gäller turism, inklusive ett 
tillvaratagande av natur- och 
kulturtillgångar som en potential för 
hållbar turism, skydda och hävda 
kulturarvet och dess möjligheter att bidra 
till en ekonomisk utveckling, stödja ett 
bättre turismutbud via nya tjänster med 
högt mervärde,

Or. en

Motivering

Turism och främjande av natur- och kulturtillgångar spelar en viktig roll för att skapa 
konkurrenskraft och jobb i regionerna. Detta är något som godtagits inom ramen för de 
nuvarande strukturfonderna och med framgång tillämpats för att nå upp till målen.

Ändringsförslag från Konstantinos Hatzidakis

Ändringsförslag 166
Artikel 5, led 2, led a

a) stimulera investeringar för att återställa 
kontaminerade områden och marker, främja 
ny infrastruktur i samband med biologisk 
mångfald och Natura 2000 som bidrar till en 
hållbar ekonomisk utveckling och en 
diversifiering på landsbygden,

a) stimulera investeringar för att hantera 
fast och flytande avfall, återställa 
kontaminerade områden och marker, främja 
ny infrastruktur i samband med biologisk 
mångfald och Natura 2000 som bidrar till en 
hållbar ekonomisk utveckling och en 
diversifiering på landsbygden,

Or. el

Motivering

Med tanke på problemets stora omfattning är det viktigt att explicit nämna hantering av fast 
och flytande avfall bland prioriteringarna för stöd från ERUF inom miljöområdet.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 167
Artikel 5, led 2, led aa (nytt)
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aa) omvandla områden, inklusive söka efter 
eventuellt kvarblivet skadligt material, 
sanera områden som använts för militära 
ändamål och återställa dessa för civilt 
bruk, återställa naturen eller plantera ny 
skog, avlägsna stridsmedel, rekonstruera 
och modernisera kasernbyggnader och 
kasernområden för att upprusta dem för 
ekonomiska, sociala och kulturella 
ändamål, inklusive tillhörande närområde; 
i detta sammanhang särskilt stöd till SMF,

Or. de

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 168
Artikel 5, led 2, led b

b) stimulera energihushållning och förnybar 
energi,

b) stimulera energihushållning och förnybar 
energi för att utveckla effektiva 
energiförvaltningssystem och minska 
CO2-utsläppen och andra giftiga utsläpp,

Or. de

Motivering

Jfr. kommissionens meddelande om gemenskapsinitiativet Urban II, punkt 12, strecksats 5 
(EGT C 141, 19.5.2000, s. 8).

Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 169
Artikel 5, led 2, led b

b) stimulera energihushållning och förnybar 
energi,

b) stimulera energihushållning, förnybar 
energi, en hållbar teknisk utveckling och 
avfallshantering och återvinning av avfall,

Or. en
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Motivering

I samband med främjandet av miljöaspekterna av den hållbara utvecklingen inom målet 
”Regional konkurrenskraft och sysselsättning”, bör också stimuleringen av en hållbar teknisk 
utveckling samt avfallshantering och återvinning av avfall betraktas som viktiga aspekter.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 170
Artikel 5, led 2, led c

c) främja en ren kollektivtrafik i städerna, c) främja en påtagligt mer välfungerande, 
ekonomiskt effektiv och miljövänlig 
kollektivtrafik, cykelbanor och 
promenadstråk samt intelligenta 
kommunikationssystem som leder till ett 
minskat antal resor med privata 
motorfordon,

Or. de

Motivering

Jfr. kommissionens meddelande om gemenskapsinitiativet Urban II, punkt 12, strecksats 4 
(EGT C 141, 19.5.2000, s. 8).

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 171
Artikel 5, led 2, led c

c) främja en ren kollektivtrafik i städerna, c) främja en ren kollektivtrafik i städerna, 
som är tillgänglig för alla, även 
funktionshindrade,

Or. en

Motivering

ERUF är ett grundläggande verktyg för att minska och lindra de funktionshindrades sociala 
svårigheter på alla områden, särskilt genom att främja och skapa en tillgänglig fysisk miljö 
för funktionshindrade. Tillgång är ett nödvändigt och centralt inslag i strategin för en hållbar 
regional utveckling och måste erkännas som en prioritering. När det gäller stadsutveckling är 
det nödvändigt att fästa särskild vikt vid socialt marginaliserade personer, särskilt vid 
stadsplaneringen. Stadsmiljön måste vara tillgänglig för funktionshindrade.
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Ändringsförslag från Richard Howitt och Catherine Stihler

Ändringsförslag 172
Artikel 5, led 2, led d

d) skapa förutsättningar för planer och 
åtgärder för att undvika och hantera 
naturbetingade och tekniska risker.

d) skapa förutsättningar för planer och 
åtgärder för att undvika och hantera 
naturbetingade och tekniska risker och 
lindra företagens och hushållens inverkan 
på miljön.

Or. en

Motivering

Många regioner står inför ett antal utmaningar i samband med den hållbara utvecklingen, 
särskilt med anknytning till de beräknade ekonomiska och fysiska tillväxtnivåerna och de 
väntade konsekvenserna av klimatförändringarna. På samma sätt har man genom 
bedömningen av hållbarheten både inom ramen för den regionala ekonomiska strategin och 
den regionala utvecklingsstrategin kunnat fastställa de eventuella konsekvenserna av de 
beräknade tillväxtnivåerna för miljön i regionerna, med särskild tonvikt vid problem såsom 
hållbar vatten- och energiförsörjning, förvaltning av den beräknade ökningen av avfall och 
transporter i regionen.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 173
Artikel 5, led 2, led da (nytt)

da) tillämpa Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område1,
––––––––––––––
EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. de
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Ändringsförslag från Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez och Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Ändringsförslag 174
Artikel 5, led 2, led da (nytt)

da) anlägga infrastruktur för 
avfallshantering, vattenförsörjning och 
rening av avloppsvatten,

Or. es

Motivering

För att uppnå målen i Lissabon- och Göteborgstrategin på området för forskning och 
innovation måste man även stödja inrättandet av forsknings- och teknikcentra av hög kvalitet.

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 175
Artikel 5, led 3

3) Tillgång, utanför större städer, till 
transporter och telekommunikationer av 
allmänt ekonomiskt intresse, genom att

3) Tillgång, utanför större städer, till 
transporter och telekommunikationer av 
allmänt ekonomiskt intresse, genom att

a) stärka sekundära nät, via bättre 
anslutningar till de transeuropeiska 
transportnäten, regionala 
järnvägsknutpunkter, flygplatser och 
hamnar, eller till multimodala plattformar, 
radiala järnvägsanslutningar till 
stambanorna, samt främja regionala och 
lokala vattenvägar i inlandet,

a) stärka sekundära nät, via bättre 
anslutningar till de större europeiska 
transportkorridorerna, regionala 
järnvägsknutpunkter, flygplatser och 
hamnar, eller till multimodala plattformar, 
radiala järnvägsanslutningar till
stambanorna, samt främja regionala och 
lokala vattenvägar i inlandet, cabotage, 
sjöförbindelser med de minsta öarna och 
transversella flyglinjer mellan de större och 
de mindre flygplatserna,

b) se till att SMF får tillgång till IT och att 
de kan använda den på ett effektivt sätt, via 
stöd för tillgång till olika nät, platser där 
allmänheten får tillgång till Internet, 
utrustning, samt nya tjänster och 
tillämpningar.

b) se till att SMF får tillgång till IT och att 
de kan använda den på ett effektivt sätt, via 
stöd för tillgång till olika nät, platser där 
allmänheten får tillgång till Internet, 
utrustning, samt nya tjänster och 
tillämpningar.

Or. fr
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Motivering

Problemen med tillgänglighet, särskilt de små och medelstora företagens tillgång till IT, 
uppstår även i de större stadsområdena, framför allt i de eftersatta stadsdelarna.

Ändringsförslag från Arlene McCarthy

Ändringsförslag 176
Artikel 5, led 3, inledningen

3) Tillgång, utanför större städer, till 
transporter och telekommunikationer av 
allmänt ekonomiskt intresse, genom att

3) Tillgång, utanför större städer, till 
transporter och telekommunikationer av 
allmänt ekonomiskt intresse, bland annat 
genom att

Or. en

Motivering

Med hänsyn till varje områdes specifika ekonomi och sociala struktur och områdenas olika 
utvecklingspotential och behov bör man tillåta mer flexibilitet när man bestämmer särskilda 
åtgärder för de olika regionerna och stadsområdena inom ramen för de tre prioriteringar 
som fastställts för ERUF:s satsningar.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 177
Artikel 5, led 3, inledningen

3) Tillgång, utanför större städer, till 
transporter och telekommunikationer av 
allmänt ekonomiskt intresse, genom att

3) Tillgång, särskilt för funktionshindrade 
personer och andra socialt marginaliserade 
grupper, utanför större städer, till transporter 
och telekommunikationer av allmänt 
ekonomiskt intresse, genom att

Or. en

Motivering

ERUF är ett grundläggande verktyg för att minska och lindra de funktionshindrades sociala 
svårigheter på alla områden, särskilt genom att främja och skapa en tillgänglig fysisk miljö 
för funktionshindrade. Tillgång är ett nödvändigt och centralt inslag i strategin för en hållbar 
regional utveckling och måste erkännas som en prioritering. När det gäller stadsutveckling är 
det nödvändigt att fästa särskild vikt vid socialt marginaliserade personer, särskilt vid 
stadsplaneringen. Stadsmiljön måste vara tillgänglig för funktionshindrade.
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Ändringsförslag från Bastiaan Belder

Ändringsförslag 178
Artikel 5, led 3, inledningen

3) Tillgång, utanför större städer, till 
transporter och telekommunikationer av 
allmänt ekonomiskt intresse, genom att

3) Tillgång till transporter och 
telekommunikationer av allmänt ekonomiskt 
intresse, genom att

Or. nl

Motivering

Även inom städerna kan framför allt IT-initiativ bidra till hållbar utveckling. Med tanke på att 
urbaniseringen ökar, bör denna möjlighet därför inte uteslutas i stadsområden. Dessutom är 
begreppet ”större städer” inte tillräckligt tydligt i fråga om vilka områden som är 
stödberättigade.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 179
Artikel 5, led 3, led a

a) stärka sekundära nät, via bättre 
anslutningar till de transeuropeiska 
transportnäten, regionala 
järnvägsknutpunkter, flygplatser och 
hamnar, eller till multimodala plattformar, 
radiala järnvägsanslutningar till 
stambanorna, samt främja regionala och 
lokala vattenvägar i inlandet,

a) stärka sekundära nät, via bättre 
anslutningar till de transeuropeiska 
transportnäten, regionala 
järnvägsknutpunkter, flygplatser och 
hamnar, eller till multimodala plattformar, 
radiala järnvägsanslutningar till stambanorna 
och tvärgående flygförbindelser mellan 
huvud- och biflygplatser, samt främja 
regionala och lokala vattenvägar i inlandet 
och sjötrafik mellan öarna, i synnerhet 
mellan de mindre öarna,

Or. es

Motivering

För att dessa regioner skall kunna utvecklas är det viktigt att upprätta och förbättra de 
interna kommunikationerna samt att möjliggöra handel mellan de områden som ligger mest 
avlägset i förhållande till de viktigaste utvecklingscentrumen. 
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Ändringsförslag från Richard Howitt

Ändringsförslag 180
Artikel 5, led 3, led aa (nytt)

aa) garantera en stabil och hållbar 
sysselsättningstillväxt i områden som 
snabbt expanderar och utveckla 
sysselsättningsinfrastruktur för att 
tillmötesgå de behov som uppstår till följd 
av den snabba tillväxten i målområdena, 
genom företagsnätverk och utveckling av 
kluster, centrum och tjänster för att starta 
och utveckla SMF och finansiella 
instrument för att främja företagaranda 
och innovation.

Or. en

Motivering

Tillhandahållandet av nödvändig sysselsättningsinfrastruktur för den tillväxt som följer med 
Lissabonstrategin utgör ytterligare en börda för regionerna, som måste stödja den beräknade 
ökningen av sysselsättningen. Bestämmelserna hänvisar mycket sällan till Lissabonstrategin. 
De hänvisningar som ges understryker behovet av att fokusera på stödet till de mest eftersatta 
ekonomierna. I planen för hållbara samhällen fastställs ambitiösa mål för regionerna. Det 
vore oklokt att inte ta tillfället i akt och bringa strukturfonderna i överensstämmelse med 
denna plan.

Ändringsförslag från Brigitte Douay och Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 181
Artikel 5, led 3, led b

b) se till att SMF får tillgång till IT och att 
de kan använda den på ett effektivt sätt, via 
stöd för tillgång till olika nät, platser där 
allmänheten får tillgång till Internet, 
utrustning, samt nya tjänster och 
tillämpningar.

b) se till att SMF får tillgång till IT och att 
de kan använda den på ett effektivt sätt, via 
stöd för tillgång till olika nät, platser där 
allmänheten får tillgång till Internet, 
utrustning, samt nya tjänster och 
tillämpningar, och framför allt via 
utveckling av handlingsplaner till förmån 
för de mycket små företagen och 
hantverksföretagen.

Or. fr
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Motivering

Tillgång till informations- och kommunikationsteknologierna är av största vikt för samtliga 
företag. Särskilda åtgärder till förmån för de mycket små företagen och hantverksföretagen 
skulle vara värdefullt för att främja detta.

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 182
Artikel 5, led 3, led b

b) se till att SMF får tillgång till IT och att 
de kan använda den på ett effektivt sätt, via 
stöd för tillgång till olika nät, platser där 
allmänheten får tillgång till Internet, 
utrustning, samt nya tjänster och 
tillämpningar.

b) se till att SMF får tillgång till IT och att 
de kan använda den på ett effektivt sätt, 
genom inrättande av infrastruktur i 
randområdena och via stöd för tillgång till 
olika nät, platser där allmänheten får tillgång 
till Internet, utrustning, samt nya tjänster och 
tillämpningar.

Or. el

Motivering

Med tillgång till infrastruktur i randområdena stängs dessa områden inte ute från 
möjligheterna att utveckla andra former av sysselsättning, t.ex. distansarbete.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 183
Artikel 5, led 3, led ba (nytt)

ba) utarbeta övergripande strategier för att 
främja hållbar utveckling i stadsområden, i 
medelstora och små städer som fungerar 
som centralorter samt i förorter och 
förbättra förbindelserna mellan städerna 
och deras närområden genom att:
i) kombinera åtgärderna på olika områden: 
ekonomi, sysselsättning, sociala frågor, 
universitet och utbildning, kultur, 
stadsplanering, återutnyttjande av 
övergiven mark, miljöskydd, transport och 
annan teknisk infrastruktur,
ii) se över hur tjänsterna i allmänhetens 



PE 357.528v01-00 80/1 AM\562438SV.doc

SV

intresse fungerar mellan städerna och 
deras närområden,
iii) satsa på infrastruktur med sådana 
dimensioner som är lämpade för den lokala 
utvecklingen och för utvecklingen i fråga 
om sysselsättning samt ge stöd till ett nät av 
tjänster i närmiljön som syftar till att skapa 
nya sysselsättningstillfällen, med undantag 
för åtgärder som finansieras av 
Europeiska socialfonden (ESF),
iv) stärka lokala och regionala partnerskap 
och utvecklingsforum så att medborgarna 
blir direkt delaktiga,
v) genomföra innovativa och 
experimentella pilot- och 
demonstrationsprojekt för hållbar 
stadsutveckling.

Or. de

Motivering

Motsvarar vad som avses med stadsutveckling i artikel 8 och kräver särskilda åtgärder. 
Därför måste insatserna inom ERUF utvidgas och specificeras. 

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 184
Artikel 5, led 3, led ba (nytt)

ba) ge direktstöd för investeringar i SMF 
som bidrar till att skapa och bevara 
sysselsättning.

Or. de

Ändringsförslag från Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez och Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Ändringsförslag 185
Artikel 5, led 3a (nytt)

3a) Upprustning av stadsområden genom 
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att
a) tillhandahålla och förbättra sociala 
inrättningar för kollektivt bruk,
b) främja en hållbar utveckling av 
städerna, i synnerhet när det gäller ökad 
energieffektivitet, lägre vattenförbrukning, 
avfallsåtervinning och ökad satsning på 
grönområden samt förbättring av befintliga 
grönområden, 
c) återställa stadsområden och anlägga mer 
infrastruktur som möjliggör ökad 
ekonomisk verksamhet och tillgång till ny 
teknik i informationssamhället,
d) förbättra tillgängligheten, främja 
kollektivtrafiken och avlägsna 
arkitektoniska hinder. 

Or. es

Motivering

För att uppnå målen i Lissabon- och Göteborgstrategin på området för forskning och 
innovation måste man även stödja inrättandet av forsknings- och teknikcentra av hög kvalitet.

Ändringsförslag från Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez och Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Ändringsförslag 186
Artikel 5, led 3b (nytt)

3b) Stöd till områden med särskilda 
svårigheter eller naturbetingade nackdelar 
genom att 
a) förbättra infrastrukturen för transport 
och telekommunikationer som en lösning 
på dessa områdens problem när det gäller 
tillgänglighet,
b) främja ekonomisk verksamhet inom 
vilken den egna potentialen i dessa 
områden utnyttjas (förbättring av 
infrastruktur på turismområdet, 
hantverksprodukter m.m.), 
c) vidta åtgärder för att förbättra den 
naturliga miljön. 
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Or. es

Motivering

För att uppnå målen i Lissabon- och Göteborgstrategin på området för forskning och 
innovation måste man även stödja inrättandet av forsknings- och teknikcentra av hög kvalitet.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij och Markus Pieper

Ändringsförslag 187
Artikel 6, styckena -1 och -1a (nya)

Alla regioner längs de inre landgränserna 
och vissa regioner längs de yttre 
landgränserna och vissa angränsande 
sjögränser kommer att vara berättigade att 
delta i gränsöverskridande samarbete. 
Målsättningen kommer att vara att främja 
gemensamma lösningar på gemensamma 
problem för myndigheter i angränsande 
länder, exempelvis utveckling av tätorter, 
landsbygd eller kustområden, utveckling av 
ekonomiska förbindelser och nätverk för 
små och medelstora företag.
När det gäller bredare insatser för att 
främja transnationellt samarbete 
uppmanas medlemsstaterna och regionerna 
att utvärdera de nuvarande 13 
transnationella samarbetsområdenas 
(definierade inom ramen för Interreg IIIB) 
effektivitet och nytta mot bakgrund av 
utvidgningen. Målet är att tillsammans med 
kommissionen fastställa ett antal områden 
för transnationellt samarbete som är 
tillräckligt enhetliga och som har 
gemensamma intressen och 
utvecklingsmöjligheter. Ett sådant 
samarbete kommer att fokusera på 
transnationella strategiska prioriteringar, 
till exempel forskning och utveckling, 
miljö, riskförebyggande åtgärder och 
integrerad vattenförvaltning.

Or. de
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Motivering

I Hatzidakis interimsbetänkande och i Favas arbetsdokument (ändringsförslag 24 till 
artikel 6) betonas behovet av att precisera europeiska prioriteringar och allmänna regler. 
Denna text ur förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0492) bör upprepas för att undvika att medlemsstaterna 
tolkar de europeiska prioriteringarna och målen på olika sätt, vilket skulle kunna utgöra ett 
hinder för genomförandet av dessa. Ovannämnda allmänna bestämmelser är en förordning av 
rådet, medan förordningen om ERUF är en gemensam förordning av Europaparlamentet och 
rådet.

Ändringsförslag från Eluned Morgan och Catherine Stihler

Ändringsförslag 188
Artikel 6, inledningen

ERUF:s stöd skall i första hand främja 
följande:

ERUF:s stöd skall i första hand främja en 
integrerad hållbar regional utveckling 
genom:

Or. en

Motivering

En hållbar utveckling måste vara det centrala målet för ERUF.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 189
Artikel 6, led 1

1) Gränsöverskridande ekonomiska och 
sociala verksamheter, på grundval av 
gemensamma strategier för en hållbar 
regional utveckling, genom att

1. Gränsöverskridande ekonomiska och 
sociala verksamheter, på grundval av 
gemensamma strategier för en enhetlig 
hållbar regional utveckling i 
gränsöverskridande områden, genom att

a) uppmuntra företagaranda och SMF, 
turism, kultur och handel över gränserna,

a) uppmuntra gränsöverskridande 
strukturer för handel och ekonomi, 
företagaranda och SMF, turism, kultur och 
infrastruktur och verksamhet inom högre 
utbildning och forskning,

b) uppmuntra skydd och gemensam vård av 
miljön,

b) uppmuntra skydd och gemensam vård av 
miljön samt gemensamt förebyggande av 
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risker,

ba) främja hållbar utveckling på 
landsbygden,

c) minska isoleringen, via bättre tillgång till 
transporter, IT samt gemensam 
vattenförsörjning, avfallshantering och 
energiförsörjning för områden på båda sidor 
av en gräns,

d) minska isoleringen, via bättre tillgång till 
transporter, IT samt gemensam 
vattenförsörjning, avfallshantering och 
energiförsörjning för områden på båda sidor 
av en gräns,

d) utveckla samarbete, kapacitet och 
gemensamt användande av infrastrukturer, 
t.ex. i fråga om hälsovård, kultur och 
utbildning.

e) utveckla samarbete, kapacitet och 
gemensamt användande av infrastrukturer, 
t.ex. i fråga om hälsovård, kultur och 
utbildning,

ea) utarbeta övergripande strategier för att 
främja hållbar stadsutveckling i 
”systerstäder” (som endast är åtskilda av en 
gräns) och förbättra förbindelserna mellan 
dessa städer och deras närområden.

Dessutom kan ERUF medverka till att 
främja en integrerad och gränsöverskridande 
arbetsmarknad, sysselsättningsinitiativ, 
jämställdhet, utbildning och social 
tillhörighet, samt gemensamma personal-
och materiella resurser för FoTU.

Dessutom kan ERUF medverka till att 
främja en integrerad och gränsöverskridande 
arbetsmarknad, sysselsättningsinitiativ, 
jämställdhet, utbildning och social 
tillhörighet, samt gemensamma personal-
och materiella resurser för FoTU.

Inom ramen för det operativa program som 
avses i punkt 1 får en viss procentandel av 
anslagen utnyttjas för att upprätta en fond 
för mindre åtgärder som lokala aktörer 
deltar i. Anslagen skall utbetalas i form av 
globalt stöd. Som mindre åtgärder räknas 
åtgärder som inte överstiger 300 000 EUR. 

Or. de

Motivering

Angående sista stycket: En sådan fond finns i Interreg IIIA under innevarande 
programperiod. Den bidrar avsevärt till att fördjupa förbindelserna mellan gränsområden, 
vilket är en viktig förutsättning för att ett gränsöverskridande operativt program skall kunna 
genomföras på ett framgångsrikt sätt.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 190
Artikel 6, led 1, inledningen
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1) Gränsöverskridande ekonomiska och 
sociala verksamheter, på grundval av 
gemensamma strategier för en hållbar 
regional utveckling, genom att

1) Gränsöverskridande ekonomiska och 
sociala verksamheter, inbegripet 
gränsöverskridande verksamheter i östater, 
på grundval av gemensamma strategier för 
en hållbar regional utveckling, genom att

Or. en

Motivering

Östater möter särskilda problem för att inleda och utveckla samarbetsverksamheter med 
grannländerna på grund av naturbetingade geografiska svårigheter. Att utesluta dem från ett 
helt område av det regionala samarbetet är oacceptabelt.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 191
Artikel 6, led 2, inledningen

2) Transnationellt samarbete, inklusive 
bilateralt samarbete mellan maritima 
regioner, via finansiering av nätverk och 
åtgärder som leder till en integrerad regional 
utveckling i fråga om

2) Transnationellt samarbete, inklusive 
bilateralt eller multilateralt samarbete 
mellan maritima regioner, via finansiering 
av nätverk och åtgärder som leder till en 
integrerad regional utveckling i fråga om

Or. es

Motivering

Samarbetet mellan de maritima regionerna kan även vara multilateralt.

Ändringsförslag från Christa Prets

Ändringsförslag 192
Artikel 6, led 1, led a

a) uppmuntra företagaranda och SMF, 
turism, kultur och handel över gränserna,

a) uppmuntra företagaranda och SMF, 
turism, kultur, idrott och handel över 
gränserna,

Or. de

Motivering

Idrott kan också utgöra ett viktigt bidrag till det europeiska regionala samarbetet.
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Ändringsförslag från Rolf Berend, Markus Pieper och Manfred Weber

Ändringsförslag 193
Artikel 6, led 1, led b

b) uppmuntra skydd och gemensam vård av 
miljön,

b) uppmuntra skydd och gemensam vård av 
miljön samt riskförebyggande åtgärder 
inom räddningstjänsten,

Or. de

Motivering

Räddningstjänsten har en klart gränsöverskridande dimension och bör därför ingå i ERUF:s 
åtgärder.

Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 194
Artikel 6, led 1, led c

c) minska isoleringen, via bättre tillgång till 
transporter, IT samt gemensam 
vattenförsörjning, avfallshantering och 
energiförsörjning för områden på båda sidor 
av en gräns,

c) minska isoleringen, via bättre tillgång till 
transporter, IT samt gemensam 
vattenförsörjning, avfallshantering och 
energiförsörjning för områden på båda sidor 
av en gräns, och förbättrade 
gränsöverskridande förbindelser mellan 
maritima regioner,

Or. en

Motivering

Det är viktigt att prioritera gränsöverskridande samarbete mellan kustregioner, samt 
transnationellt samarbete (artikel 6.2).

Ändringsförslag från Eluned Morgan och Catherine Stihler

Ändringsförslag 195
Artikel 6, led 1, stycke 2

Dessutom kan ERUF medverka till att 
främja en integrerad och gränsöverskridande 

Dessutom kan ERUF medverka till att 
främja hållbara samhällen, en integrerad 
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arbetsmarknad, sysselsättningsinitiativ, 
jämställdhet, utbildning och social 
tillhörighet, samt gemensamma personal-
och materiella resurser för FoTU.

och gränsöverskridande arbetsmarknad, 
sysselsättningsinitiativ, jämställdhet, 
utbildning och social tillhörighet, samt 
gemensamma personal- och materiella 
resurser för FoTU.

Or. en

Motivering

Begreppet hållbara samhällen bör ingå i de gränsöverskridande verksamheterna.

Ändringsförslag från Christa Prets

Ändringsförslag 196
Artikel 6, led 1, led d

d) utveckla samarbete, kapacitet och 
gemensamt användande av infrastrukturer, 
t.ex. i fråga om hälsovård, kultur och 
utbildning.

d) utveckla samarbete, kapacitet och 
gemensamt användande av infrastrukturer, 
t.ex. i fråga om hälsovård, kultur, idrott och 
utbildning.

Or. de

Motivering

Idrott kan också utgöra ett viktigt bidrag till det europeiska regionala samarbetet.

Ändringsförslag från Konstantinos Hatzidakis

Ändringsförslag 197
Artikel 6, led 1, led da (nytt)

da) bekämpa brottslighet och övervaka 
gränser.

Or. el

Motivering

I anslutning till EU:s mål när det gäller rättsliga och inrikes frågor är det absolut nödvändigt 
att bland ERUF:s mål för ”Europeiskt regionalt samarbete” även inbegripa bekämpande av 
brottslighet och övervakning av gränser. Dessa fenomen underminerar dessutom den 
regionala utvecklingen och investeringsklimatet.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij och Markus Pieper

Ändringsförslag 198
Artikel 6, led 1, led da (nytt)

da) främja den decentraliserade 
Interreg-modellen för administration.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klarlägger logiken i skäl 12, som hänvisar till särskilda bestämmelser 
om bland annat administration. Den decentraliserade Interreg-modellen har visat sig fungera 
väl och bör därför kunna användas för det regionala samarbetet.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 199
Artikel 6, led 2, inledningen

2) Transnationellt samarbete, inklusive 
bilateralt samarbete mellan maritima 
regioner, via finansiering av nätverk och 
åtgärder som leder till en integrerad regional 
utveckling i fråga om

2) Transnationellt samarbete, inklusive 
bilateralt samarbete mellan maritima 
regioner, i överensstämmelse med 
handlingsplanen för ett utvidgat 
grannskap, via finansiering av nätverk och 
åtgärder som leder till en integrerad regional 
utveckling i fråga om

Or. pt

Motivering

I överensstämmelse med kommissionens meddelande om den tredje rapporten om ekonomisk 
och social sammanhållning (KOM(2004)0107).

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 200
Artikel 6, led 2, inledningen

2) Transnationellt samarbete, inklusive 
bilateralt samarbete mellan maritima 

2) Transnationellt samarbete mellan 
medlemsstaterna, inklusive bilateralt 
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regioner, via finansiering av nätverk och 
åtgärder som leder till en integrerad regional 
utveckling i fråga om

samarbete mellan maritima regioner, via 
finansiering av nätverk och åtgärder som 
leder till en integrerad regional utveckling i 
fråga om

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att transnationellt samarbete endast gäller medlemsstaterna. Annars kan 
denna artikel tolkas som att det är möjligt för tredje länder att delta i det transnationella 
samarbetet som medfinansieras av ERUF. Detta skulle strida mot sammanhållningspolitikens 
mål, det vill säga att bistå medlemsstaterna. 

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 201
Artikel 6, led 2, inledningen

2) Transnationellt samarbete, inklusive 
bilateralt samarbete mellan maritima 
regioner, via finansiering av nätverk och 
åtgärder som leder till en integrerad regional 
utveckling i fråga om

2) Transnationellt samarbete, inklusive 
bilateralt eller multilateralt samarbete 
mellan maritima regioner, via finansiering 
av nätverk och åtgärder som leder till en 
integrerad regional utveckling i fråga om

Or. es

Motivering

Samarbetet mellan de maritima regionerna kan även vara multilateralt.

Ändringsförslag från Christa Prets

Ändringsförslag 202
Artikel 6, led 2, inledningen

2. Transnationellt samarbete, inklusive 
bilateralt samarbete mellan maritima 
regioner, via finansiering av nätverk och 
åtgärder som leder till en integrerad regional 
utveckling i fråga om

2. Transnationellt samarbete, inklusive 
bilateralt samarbete mellan maritima 
regioner, via finansiering av nätverk och 
åtgärder som leder till en integrerad regional 
utveckling särskilt i fråga om

Or. de
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Motivering

De prioriteringar som kommissionen föreslår är alltför snävt definierade och tar inte 
tillräcklig hänsyn till de stora skillnaderna i olika delar av Europa i fråga om geografiska 
förhållanden, regionala krav och praktiska möjligheter att vidta åtgärder.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 203
Artikel 6, led 2, inledningen

2. Transnationellt samarbete, inklusive 
bilateralt samarbete mellan maritima 
regioner, via finansiering av nätverk och 
åtgärder som leder till en integrerad regional
utveckling i fråga om

2. Transnationellt samarbete, inklusive 
bilateralt samarbete mellan maritima 
regioner, via finansiering av nätverk och 
åtgärder som leder till en integrerad regional 
utveckling särskilt i fråga om

Or. de

Motivering

De prioriteringar som kommissionen föreslår är alltför snävt definierade och tar inte 
tillräcklig hänsyn till de stora skillnaderna i olika delar av Europa i fråga om geografiska 
förhållanden, regionala krav och praktiska möjligheter att vidta åtgärder.

Ändringsförslag från Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez och Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Ändringsförslag 204
Artikel 6, led 2, led b

b) bättre tillgänglighet, inklusive 
investeringar i gränsöverskridande sträckor 
av de transeuropeiska näten, bättre lokal och 
regional tillgång till nationella och 
transnationella nät och plattformar, bättre 
driftskompatibilitet i fråga om nationella och 
regionala system, samt avancerad IT,

b) bättre tillgänglighet, inklusive 
investeringar i gränsöverskridande sträckor 
av de transeuropeiska näten, bättre lokal och 
regional tillgång till nationella och 
transnationella nät och plattformar, bättre 
driftskompatibilitet i fråga om nationella och 
regionala system, samt avancerad logistik 
och IT,

Or. es
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Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 205
Artikel 6, led 2, led b

b) bättre tillgänglighet, inklusive 
investeringar i gränsöverskridande sträckor 
av de transeuropeiska näten, bättre lokal och 
regional tillgång till nationella och 
transnationella nät och plattformar, bättre 
driftskompatibilitet i fråga om nationella och 
regionala system, samt avancerad IT,

b) bättre tillgänglighet, inklusive 
investeringar i sträckor av de 
transeuropeiska näten, bättre lokal och 
regional tillgång till nationella och 
transnationella nät och plattformar, bättre 
driftskompatibilitet i fråga om nationella och 
regionala system, samt avancerad IT,

Or. en

Motivering

De transeuropeiska näten är per definition transnationella och alla delar av näten är viktiga, 
inte enbart de gränsöverskridande delarna.

Ändringsförslag från Richard Howitt, Catherine Stihler och Eluned Morgan

Ändringsförslag 206
Artikel 6, led 2, led c

c) riskförebyggande åtgärder, inklusive 
bättre sjöfartsskydd, skydd mot 
översvämningar och mot vattenföroreningar 
i havet och i sjöar och vattendrag, samt mot 
erosion, jordbävningar och laviner; 
programmen kan inkludera utrustning och 
infrastruktur, planer för transnationellt stöd, 
gemensam kartläggning av risker, samt 
gemensamma instrument för att studera, 
förhindra, övervaka och kontrollera 
naturbetingade eller tekniska risker;

c) riskförebyggande åtgärder och 
klimatförändringar, inklusive bättre 
sjöfartsskydd, skydd mot översvämningar 
och mot vattenföroreningar i havet och i 
sjöar och vattendrag, samt mot erosion, 
jordbävningar och laviner, samt främjande 
av biologisk mångfald, miljövänliga 
metoder och en hållbar energiproduktion; 
programmen kan inkludera utrustning och 
infrastruktur, planer för transnationellt stöd, 
gemensam kartläggning av risker, samt 
gemensamma instrument för att studera, 
förhindra, övervaka och kontrollera 
naturbetingade eller tekniska risker;

Or. en
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Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 207
Artikel 6, led 2, led c

c) riskförebyggande åtgärder, inklusive 
bättre sjöfartsskydd, skydd mot 
översvämningar och mot vattenföroreningar 
i havet och i sjöar och vattendrag, samt mot 
erosion, jordbävningar och laviner; 
programmen kan inkludera utrustning och 
infrastruktur, planer för transnationellt stöd, 
gemensam kartläggning av risker, samt 
gemensamma instrument för att studera, 
förhindra, övervaka och kontrollera 
naturbetingade eller tekniska risker;

c) riskförebyggande åtgärder, inklusive 
bättre sjöfartsskydd, skydd mot 
översvämningar, klimatförändringar och 
vattenföroreningar i havet och i sjöar och 
vattendrag, samt mot erosion, jordbävningar, 
tropiska stormar, vulkanutbrott, laviner, 
skogsbränder och ökenspridning; 
programmen kan inkludera utrustning och 
infrastruktur, planer för transnationellt stöd, 
gemensam kartläggning av risker, samt 
gemensamma instrument för att studera, 
förhindra, övervaka och kontrollera 
naturbetingade eller tekniska risker;

Or. fr

Motivering

Tropiska stormar utgör också en stor risk i vissa av Europeiska unionens yttersta 
randområden.

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar och Inés Ayala 
Sender

Ändringsförslag 208
Artikel 6, led 2, led c

c) riskförebyggande åtgärder, inklusive 
bättre sjöfartsskydd, skydd mot 
översvämningar och mot vattenföroreningar 
i havet och i sjöar och vattendrag, samt mot 
erosion, jordbävningar och laviner; 
programmen kan inkludera utrustning och 
infrastruktur, planer för transnationellt stöd, 
gemensam kartläggning av risker, samt 
gemensamma instrument för att studera, 
förhindra, övervaka och kontrollera 
naturbetingade eller tekniska risker;

c) riskförebyggande åtgärder, inklusive 
bättre sjöfartsskydd, skydd mot 
översvämningar, torka, klimatförändringar
och mot vattenföroreningar i havet och i 
sjöar och vattendrag, samt mot erosion, 
jordbävningar, vulkanutbrott, laviner, 
skogsbränder och ökenspridning; 
programmen kan inkludera utrustning och 
infrastruktur, planer för transnationellt stöd, 
gemensam kartläggning av risker, samt 
gemensamma instrument för att studera, 
förhindra, övervaka och kontrollera 
naturbetingade eller tekniska risker;
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Or. es

Motivering

Uppräkningen av riskfaktorer bör vara så uttömmande som möjligt så att alla risker 
inkluderas.

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 209
Artikel 6, led 2, led c

c) riskförebyggande åtgärder, inklusive 
bättre sjöfartsskydd, skydd mot 
översvämningar och mot vattenföroreningar 
i havet och i sjöar och vattendrag, samt mot 
erosion, jordbävningar och laviner; 
programmen kan inkludera utrustning och 
infrastruktur, planer för transnationellt stöd, 
gemensam kartläggning av risker, samt 
gemensamma instrument för att studera, 
förhindra, övervaka och kontrollera 
naturbetingade eller tekniska risker;

c) riskförebyggande åtgärder, inklusive 
bättre sjöfartsskydd, skydd mot 
översvämningar, klimatförändringar och 
mot vattenföroreningar i havet och i sjöar 
och vattendrag, samt mot erosion, 
jordbävningar, vulkanutbrott, tyfoner och 
laviner, skogsbränder och ökenspridning; 
programmen kan inkludera utrustning och 
infrastruktur, planer för transnationellt stöd, 
gemensam kartläggning av risker, samt 
gemensamma instrument för att studera, 
förhindra, övervaka och kontrollera 
naturbetingade eller tekniska risker;

Or. el

Motivering

I linje med föredragandens resonemang är det även troligt att tyfoner kan orsaka omfattande 
skada. Tyvärr har det förekommit fall där vetenskaplig forskning har orsakat miljöproblem 
pga. oaktsamhet eller bristande kontroll.

Ändringsförslag från Alfonso Andria

Ändringsförslag 210
Artikel 6, led 2, led c

c) riskförebyggande åtgärder, inklusive 
bättre sjöfartsskydd, skydd mot 
översvämningar och mot vattenföroreningar 
i havet och i sjöar och vattendrag, samt mot 
erosion, jordbävningar och laviner; 
programmen kan inkludera utrustning och 

c) riskförebyggande åtgärder, inklusive 
bättre sjöfartsskydd, skydd mot 
översvämningar, klimatförändring och mot 
vattenföroreningar i havet och i sjöar och 
vattendrag, samt mot erosion, inte minst av 
kustlinjen, hydrogeologisk obalans, 
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infrastruktur, planer för transnationellt stöd, 
gemensam kartläggning av risker, samt 
gemensamma instrument för att studera, 
förhindra, övervaka och kontrollera 
naturbetingade eller tekniska risker;

jordbävningar, vulkanutbrott, laviner, 
skogsbränder och ökenspridning; 
programmen kan inkludera utrustning och 
infrastruktur, planer för transnationellt stöd, 
gemensam kartläggning av risker, samt 
gemensamma instrument för att studera, 
förhindra, övervaka och kontrollera 
naturbetingade eller tekniska risker;

Or. it

Motivering

Det är lämpligt att hänvisa till ytterligare en rad fenomen som är av stor relevans i många 
medlemsstater och därför bör läggas till den ursprungliga listan och inkluderas bland 
prioriteringarna för det europeiska regionala samarbetet.

Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 211
Artikel 6, led 2, led c

c) riskförebyggande åtgärder, inklusive 
bättre sjöfartsskydd, skydd mot 
översvämningar och mot vattenföroreningar 
i havet och i sjöar och vattendrag, samt mot 
erosion, jordbävningar och laviner; 
programmen kan inkludera utrustning och 
infrastruktur, planer för transnationellt stöd, 
gemensam kartläggning av risker, samt
gemensamma instrument för att studera, 
förhindra, övervaka och kontrollera 
naturbetingade eller tekniska risker;

c) riskförebyggande åtgärder och 
klimatförändringar, inklusive bättre 
sjöfartsskydd, skydd mot översvämningar 
och mot vattenföroreningar i havet och i 
sjöar och vattendrag, samt mot erosion, 
jordbävningar och laviner; programmen kan 
inkludera utrustning och infrastruktur, planer 
för transnationellt stöd, gemensam 
kartläggning av risker, samt gemensamma 
instrument för att studera, förhindra, 
övervaka och kontrollera naturbetingade 
eller tekniska risker och instrument för att 
förbättra förvaltningen av miljön och 
främja en hållbar energiproduktion;

Or. en

Motivering

Bekämpning av klimatförändringarna är en nyckelfaktor i unionens miljöpolitik och bör 
därför vara ett centralt inslag i unionens sammanhållningspolitik. Utvecklingen av instrument 
för att förbättra förvaltningen av miljön och främja en hållbar energiproduktion kan bidra till 
detta mål.
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Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 212
Artikel 6, led 2, led d

d) vetenskapliga eller tekniska nätverk i 
frågor som rör en balanserad utveckling i 
transnationella områden, inklusive nätverk 
mellan universitet samt länkar för att få 
tillgång till vetenskapliga rön och 
tekniköverföring mellan FoTU och 
framstående internationella FoTU-centra, 
transnationella konsortier för att gemensamt 
utnyttja FoTU-resurser, knyta ihop 
tekniköverföringsinstitutioner, och 
gemensamma finansieringsinstrument för att 
stödja FoTU i SMF.

d) vetenskapliga eller tekniska nätverk i 
frågor som rör en balanserad utveckling i 
transnationella områden, inklusive nätverk 
mellan universitet för att på detta sätt bidra 
till en effektiv integrering av dessa i det 
europeiska forskningsområdet, samt länkar 
för att få tillgång till vetenskapliga rön och 
tekniköverföring mellan FoTU och 
framstående internationella FoTU-centra, 
transnationella konsortier för att gemensamt 
utnyttja FoTU-resurser, knyta ihop 
tekniköverföringsinstitutioner, och 
gemensamma finansieringsinstrument för att 
stödja FoTU i SMF.

Or. pt

Motivering

I överensstämmelse med kommissionens meddelande KOM(2002)0565 av den 
16 oktober 2002.

Ändringsförslag från Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez och Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Ändringsförslag 213
Artikel 6, led 2, led d

d) vetenskapliga eller tekniska nätverk i 
frågor som rör en balanserad utveckling i 
transnationella områden, inklusive nätverk 
mellan universitet samt länkar för att få 
tillgång till vetenskapliga rön och 
tekniköverföring mellan FoTU och 
framstående internationella FoTU-centra, 
transnationella konsortier för att gemensamt 
utnyttja FoTU-resurser, knyta ihop 
tekniköverföringsinstitutioner, och 
gemensamma finansieringsinstrument för att 

d) vetenskapliga eller tekniska nätverk i 
frågor som rör en balanserad utveckling i 
transnationella områden och en minskning 
av den tekniska klyftan, inklusive nätverk 
mellan universitet samt länkar för att få 
tillgång till vetenskapliga rön och 
tekniköverföring mellan FoTU och 
framstående internationella FoTU-centra, 
transnationella konsortier för att gemensamt 
utnyttja FoTU-resurser, knyta ihop 
tekniköverföringsinstitutioner, och 
gemensamma finansieringsinstrument för att 
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stödja FoTU i SMF. stödja FoTU i SMF.

Or. es

Ändringsförslag från Arlene McCarthy

Ändringsförslag 214
Artikel 6, led 2, led da (nytt)

da) en balanserad områdesutveckling, ökat 
samarbete och gemensamma åtgärder på 
området för hållbar utveckling, förbättrade 
kunskaper om regionala strukturer, 
utvecklingstendenser och konsekvenserna 
av regionernas framtida roll i den 
europeiska ekonomin och i 
världsekonomin, på grundval av ett 
sammanhängande och mångfacetterat 
system av städer, landsbygdsområden, 
kustregioner och perifera områden som 
kompletterar varandra,

Or. en

Motivering

ERUF:s europeiska regionala utvecklingsmål bygger på framgångarna med det nuvarande 
Interreg IIIb-programmet och bör behandla bredare teman än de som föreslås. 
Ändringsförslaget inför därför ytterligare områden för samarbetet mellan europeiska parter.

Ändringsförslag från Arlene McCarthy

Ändringsförslag 215
Artikel 6, led 2, led db (nytt)

db) skydd av naturresurserna och 
kulturarvet, skydd och förbättring av 
regionernas naturliga miljö, skydd och 
utveckling av naturtillgångarna, skydd och 
upprustning av byggnader och kulturarv, 
utveckling av effektiva integrerade 
strategier på lång sikt för hållbar 
utveckling och en fullständig kartläggning 
av naturresurserna och kulturarvet och av 
hur de framgångsrikt kan integreras i de 
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transnationella strategierna,

Or. en

Motivering

ERUF:s europeiska regionala utvecklingsmål bygger på framgångarna med det nuvarande 
Interreg IIIb-programmet och bör behandla bredare teman än de som föreslås. 
Ändringsförslaget inför därför ytterligare områden för samarbetet mellan europeiska parter.

Ändringsförslag från Arlene McCarthy

Ändringsförslag 216
Artikel 6, led 2, led dc (nytt)

dc) samarbete i maritima frågor, inbegripet 
utveckling av hamnnätverk, 
sjötransporttjänster, ekonomiska 
förbindelser mellan hamnarna och deras 
angränsande områden.

Or. en

Motivering

ERUF:s europeiska regionala utvecklingsmål bygger på framgångarna med det nuvarande 
Interreg IIIb-programmet och bör behandla bredare teman än de som föreslås. 
Ändringsförslaget inför därför ytterligare områden för samarbetet mellan europeiska parter.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai och Bernard Poignant

Ändringsförslag 217
Artikel 6, led 2, stycke 1a (nytt)

Kommissionen skall se till att definitionen 
och avgränsningen av de transnationella 
områden som är stödberättigade inom 
ramen för målet ”Europeiskt regionalt 
samarbete” styrs av ett integrerat regionalt 
tillvägagångssätt för att uppnå mer 
sammanhängande samarbetsområden där 
verkliga regionala utvecklingsprojekt kan 
främjas.
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Or. fr

Motivering

Definitionen och avgränsningen av de transnationella samarbetsområdena måste frigöras 
från de administrativa indelningar som gjorts i varje medlemsstat och skapa 
sammanhängande områden som har ett starkt gemensamt intresse av att samarbeta.

Ändringsförslag från Eluned Morgan och Catherine Stihler

Ändringsförslag 218
Artikel 6, led 2, led da (nytt)

da) samarbete i samband med start av 
företag och utveckling av SMF, inbegripet 
inom sektorerna för turism, kultur, 
utbildning och hälsa, samt när det gäller 
stöd till hållbara samhällen.

Or. en

Motivering

Detta bidrar till att uppfylla Lissabonmålen.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 219
Artikel 6, led 2, led da (nytt)

da) fysisk planering i städer och på 
landsbygden, med en tydlig transnationell 
dimension i enlighet med EU:s 
övergripande regionala 
utvecklingsplanering.

Or. en

Motivering

Dessa aspekter är av grundläggande betydelse i EU:s övergripande regionala 
utvecklingsplanering och ett prioriterat tema så snart avsevärda framsteg uppnåtts med stöd 
av befintliga program.
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Ändringsförslag från Thijs Berman

Ändringsförslag 220
Artikel 6, led 3

3) Bättre effekter i regionalpolitiken, via 
nätverk och erfarenhetsutbyte mellan 
regionala och lokala instanser med fokus på 
de teman som anges i artikel 5.1 och 5.2 
samt artikel 8, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, samt 
studier och datainsamling, observationer och 
analyser av utvecklingstrender i EU.

3) Bättre effekter i regionalpolitiken, via 
nätverk och erfarenhetsutbyte mellan 
regionala och lokala instanser samt genom 
utveckling av gemensamma projekt på ett 
eller flera politikområden, med fokus på de 
teman som anges i artikel 5.1 och 5.2 samt 
artikel 8, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, samt 
studier och datainsamling, observationer och 
analyser av utvecklingstrender i EU.

Or. nl

Motivering

Vi måste fördjupa samarbetet, vilket med fördel kan ske genom att man uppmuntrar 
utvecklingen av gemensamma projekt på olika politikområden och inte begränsar samarbetet 
till erfarenhetsutbyte och bildande av nätverk.

Ändringsförslag från Bastiaan Belder

Ändringsförslag 221
Artikel 6, led 3

3) Bättre effekter i regionalpolitiken, via 
nätverk och erfarenhetsutbyte mellan 
regionala och lokala instanser med fokus på 
de teman som anges i artikel 5.1 och 5.2 
samt artikel 8, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, samt 
studier och datainsamling, observationer och 
analyser av utvecklingstrender i EU.

3) Bättre effekter i regionalpolitiken, via 
nätverk och erfarenhetsutbyte mellan 
regionala och lokala instanser samt genom 
att olika områden gemensamt utvecklar och 
genomför projekt, med fokus på de teman 
som anges i artikel 5.1 och 5.2 samt 
artikel 8, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, samt 
studier och datainsamling, observationer och 
analyser av utvecklingstrender i EU.

Or. nl

Motivering

Förutom ömsesidigt samråd för att stärka samarbetet bidrar även gemensamma insatser för 
att utveckla och genomföra projekt till att resultatet av det interregionala samarbetet kan 
förbättras. Sådana åtgärder bör därför inbegripas. Se även ändringsförslag 7 från 
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föredraganden.

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 222
Artikel 6, led 3

3) Bättre effekter i regionalpolitiken, via 
nätverk och erfarenhetsutbyte mellan 
regionala och lokala instanser med fokus på 
de teman som anges i artikel 5.1 och 5.2 
samt artikel 8, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, samt 
studier och datainsamling, observationer och 
analyser av utvecklingstrender i EU.

3) Utvecklingen av det interregionala 
samarbetet och bättre effekter i 
regionalpolitiken, via nätverk och 
erfarenhetsutbyte mellan regionala och 
lokala instanser med fokus på de teman som 
anges i artikel 5.1 och 5.2 samt artiklarna 8, 
9, 10 och 11, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, samt 
studier och datainsamling, observationer och 
analyser av utvecklingstrender i EU.

Or. fr

Motivering

Det interregionala samarbetet bör integreras i målet ”Europeiskt regionalt samarbete”.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai och Bernard Poignant

Ändringsförslag 223
Artikel 6, led 3

3) Bättre effekter i regionalpolitiken, via 
nätverk och erfarenhetsutbyte mellan 
regionala och lokala instanser med fokus på 
de teman som anges i artikel 5.1 och 5.2 
samt artikel 8, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, samt 
studier och datainsamling, observationer och 
analyser av utvecklingstrender i EU.

3) Utvecklingen av det interregionala 
samarbetet och bättre effekter i 
regionalpolitiken, via nätverk och 
erfarenhetsutbyte mellan regionala och 
lokala instanser med fokus på de teman som 
anges i artikel 5.1 och 5.2 samt artiklarna 8, 
9, 10 och 11, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, samt 
studier och datainsamling, observationer och 
analyser av utvecklingstrender i EU.

Or. fr

Motivering

Det interregionala samarbetet måste vara möjligt inom ramen för målet ”Europeiskt 
regionalt samarbete”. Om det endast omfattas av den gemensamma programförvaltningen för 
konvergensmålet och målet ”Regional konkurrenskraft och sysselsättning”, kan 



AM\562438SV.doc 101/1 PE 357.528v01-00

SV

interregionalt samarbete inte förekomma i de regioner som inte omfattas av dessa mål. 
Interregionalt samarbete måste också vara möjligt i landsbygdsområden, områden som är 
beroende av fiske, områden med naturbetingade svårigheter och i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag från Catherine Stihler

Ändringsförslag 224
Artikel 6, led 3

3) Bättre effekter i regionalpolitiken, via 
nätverk och erfarenhetsutbyte mellan 
regionala och lokala instanser med fokus på 
de teman som anges i artikel 5.1 och 5.2 
samt artikel 8, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, samt 
studier och datainsamling, observationer och 
analyser av utvecklingstrender i EU.

3) Bättre effekter i regionalpolitiken, via 
nätverk och erfarenhetsutbyte mellan 
regionala och lokala instanser och offentliga 
organ med fokus på de teman som anges i 
artikel 4.4 och 4.5, artikel 5.1 och 5.2 samt 
artikel 8, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, samt 
studier och datainsamling, observationer och 
analyser av utvecklingstrender i EU.

Or. en

Motivering

Den nuvarande ordalydelsen är allt för restriktiv.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 225
Artikel 6, led 3

3. Bättre effekter i regionalpolitiken, via 
nätverk och erfarenhetsutbyte mellan 
regionala och lokala instanser med fokus på 
de teman som anges i artikel 5.1 och 5.2 
samt artikel 8, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, samt 
studier och datainsamling, observationer och 
analyser av utvecklingstrender i EU.

3. Bättre effekter i regionalpolitiken, via 
nätverk och erfarenhetsutbyte mellan 
regionala och lokala instanser och de 
partner som avses i artikel 10 i rådets 
förordning (EG) nr 1260/1999 med fokus 
på de teman som anges i artikel 5.1 och 5.2 
samt artikel 8 i den här förordningen, 
inklusive program för nätverkssamarbete 
som täcker hela EU, samt studier och 
datainsamling, observationer och analyser av 
utvecklingstrender i EU.

Or. de
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij och Markus Pieper

Ändringsförslag 226
Artikel 6, led 3

3) Bättre effekter i regionalpolitiken, via 
nätverk och erfarenhetsutbyte mellan 
regionala och lokala instanser med fokus på 
de teman som anges i artikel 5.1 och 5.2 
samt artikel 8, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, samt 
studier och datainsamling, observationer och 
analyser av utvecklingstrender i EU.

3) Bättre effekter i regionalpolitiken, via 
nätverk och erfarenhetsutbyte samt 
projektutveckling mellan regionala och 
lokala instanser med fokus på de teman som 
anges i artikel 5.1 och 5.2 samt artiklarna 8, 
9, 10 och 11, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, samt 
studier och datainsamling, observationer och 
analyser av utvecklingstrender i EU.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör artikeln och understryker vikten av projektutveckling inom ramen 
för det regionala samarbetet.

Ändringsförslag från Jean Marie Beaupuy

Ändringsförslag 227
Artikel 6, led 3

3) Bättre effekter i regionalpolitiken, via 
nätverk och erfarenhetsutbyte mellan 
regionala och lokala instanser med fokus på 
de teman som anges i artikel 5.1 och 5.2 
samt artikel 8, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, samt 
studier och datainsamling, observationer och 
analyser av utvecklingstrender i EU.

3) Utvecklingen av det interregionala 
samarbetet och bättre effekter i 
regionalpolitiken, via nätverk och 
erfarenhetsutbyte mellan regionala och 
lokala instanser med fokus på de teman som 
anges i artikel 5.1 och 5.2 samt artiklarna 8, 
9, 10 och 11, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, samt 
studier och datainsamling, observationer och 
analyser av utvecklingstrender i EU.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att integrera det interregionala samarbetet i målet ”Europeiskt regionalt 
samarbete”.
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Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 228
Artikel 7, leden a och b

a) Moms.
b) Skuldräntor. b) Skuldräntor och andra kostnader och 

avgifter med anknytning till en skuld, utom 
om skulden orsakats av förseningar till 
följd av att kommissionen ställt in 
betalningarna i väntan på ett klargörande 
av bestämmelserna och om kommissionens 
förbehåll därefter visar vara utan grund.

Or. en

Motivering

Det finns fall då kommissionen har ställt in betalningarna och därmed satt projekt som inletts 
i god tro i skuld. Om kommissionens förbehåll visar sig vara utan grund bör 
projektdeltagarna inte tvingas bära bördan av en skuld de ådragit sig utan eget ansvar.

Ändringsförslag från Mieczysław Edmund Janowski och Adam Jerzy Bielan

Ändringsförslag 229
Artikel 7

Följande utgifter är inte stödberättigande: Följande utgifter är inte stödberättigande:
a) Moms. a) Moms som återbetalas.

b) Skuldräntor. b) Skuldräntor.
c) Inköp av mark för mer än 10 % av de 
totala stödberättigande utgifterna för 
insatsen i fråga.

c) Inköp av mark för mer än 10 % av de 
totala stödberättigande utgifterna för 
insatsen i fråga.

d) Logi. d) Logi, med undantag av sociala bostäder 
och kostnader för kommunal infrastruktur 
för bostadsbyggen.

e) Avveckling av kärnkraftverk. e) Avveckling av kärnkraftverk.

Or. pl
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Ändringsförslag från Alain Hutchinson

Ändringsförslag 230
Artikel 7, led d

d) Logi. d) Logi, med undantag av utgifter för 
renovering av sociala bostäder.

Or. fr

Motivering

Det framgår av förordningarna att en hållbar utveckling och en minskning av
energikostnaderna ingår bland de viktigaste mål som kommissionen strävar efter att uppfylla 
inom ramen för denna reform av strukturfonderna.

Ändringsförslag från Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ändringsförslag 231
Artikel 7

Följande utgifter är inte stödberättigande: Följande utgifter är inte stödberättigande:
a) Moms. a) Moms som återbetalas.

b) Skuldräntor. b) Skuldräntor.
c) Inköp av mark för mer än 10 % av de 
totala stödberättigande utgifterna för 
insatsen i fråga.

c) Inköp av mark för mer än 10 % av de 
totala stödberättigande utgifterna för 
insatsen i fråga.

d) Logi. d) Uppförande av nya bostäder.
e) Avveckling av kärnkraftverk. e) Avveckling av kärnkraftverk.

Or. en

Motivering

1. Om momsen inte är stödberättigande kommer de verkliga kostnaderna för projekt som 
lanseras inom ramen för strukturstödet att öka. De ökade kostnaderna kan bli verkliga hinder 
för genomförandet av projekt och minska utnyttjandegraden av strukturfonderna (detta gäller 
främst EU:s nya medlemsstater).

2. Att ge stöd genom ERUF för utgifter med anknytning till logi i syfte att återställa eftersatta 
områden är mycket viktigt för de nya medlemsstaterna eftersom det möjliggör genomförandet 
av utvecklingsprojekt inom ramen för programmen för förnyelse av städerna.
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Ändringsförslag från Catherine Stihler

Ändringsförslag 232
Artikel 7, led a

a) Moms. a) Moms som återbetalas.

Or. en

Motivering

Säkrar konsekvens med nuvarande bruk och med den föreslagna behandlingen av moms i 
förslaget till förordning om Europeiska socialfonden. Detta skulle garantera att de verkliga 
momskostnaderna kan inkluderas som en stödberättigande utgift.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij och Markus Pieper

Ändringsförslag 233
Artikel 7, led a

a) Moms. a) Moms som återbetalas.

Or. de

Motivering

För att förslagen till förordningar skall stämma överens bör ordalydelsen i artikel 7 i 
ERUF-förordningen vara densamma som i förslaget till förordning om Europeiska 
socialfonden.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 234
Artikel 7, led a

a) Moms. a) Moms som återbetalas.

Or. en

Motivering

Momsen bör inte helt generellt uteslutas från de stödberättigande utgifterna. Enligt de 
nuvarande bestämmelserna utesluts endast moms som återbetalas. Personer som lägger fram 
projekt men som inte betalar moms, till exempel lokala och regionala myndigheter, skulle 
drabbas mycket negativt eftersom momsen ingår i kostnaden för projektet. Det vore dessutom 



PE 357.528v01-00 106/1 AM\562438SV.doc

SV

klokt att harmonisera bestämmelserna om stödberättigande med förslaget till förordning om 
Europeiska socialfonden, där endast moms som återbetalas inte är stödberättigande.

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 235
Artikel 7, led a

a) Moms. a) Moms som återbetalas.

Or. en

Motivering

Förlänger tidigare och nuvarande praxis i fråga om ERUF-program. Bringar 
överensstämmelse med förordningen om Europeiska socialfonden och gör det möjligt att 
undvika skiljaktigheter inom ramen för sammanhållningspolitiken.

Ändringsförslag från Rolf Berend och Markus Pieper

Ändringsförslag 236
Artikel 7, led a

a) Moms. a) Moms som återbetalas.

Or. de

Motivering

För att förslagen till förordningar skall stämma överens bör ordalydelsen i artikel 7 i 
ERUF-förordningen vara densamma som i förslaget till förordning om Europeiska 
socialfonden.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 237
Artikel 7, led a

a) Moms. utgår

Or. pt
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Motivering

Det har i praktiken visat sig vara nödvändigt att behandla momsen som en utgift, vilket även 
ligger även i linje med behovet av samordning med de förslag som lagts fram om den 
framtida förordningen om Europeiska socialfonden. 

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 238
Artikel 7, led c

c) Inköp av mark för mer än 10 % av de 
totala stödberättigande utgifterna för 
insatsen i fråga.

c) Inköp av mark för mer än 20 % av de 
totala stödberättigande utgifterna för 
insatsen i fråga.

Or. en

Motivering

Det vore bättre att bibehålla den nuvarande nivån på 20 % med hänsyn till den flexibilitet 
som är nödvändig.

Ändringsförslag från Alfonso Andria

Ändringsförslag 239
Artikel 7, led c

c) Inköp av mark för mer än 10 % av de 
totala stödberättigande utgifterna för 
insatsen i fråga.

c) Inköp av mark för mer än 15 % av de 
totala stödberättigande utgifterna för 
insatsen i fråga.

Or. it

Motivering

I vissa fall hindrar taket på 10 % av kostnaden för inköp av mark genomförandet av ett 
projekt. Det är därför nödvändigt att inom ramen för ett rigoröst kontrollsystem kunna 
förfoga över en större marginal vid fastställandet av de totala stödberättigande utgifterna, 
motsvarande minst 15 % av beloppet för projektet.
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Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 240
Artikel 7, led d

d) Logi. d) Logi, med vissa undantag avseende 
socialt viktig verksamhet, såsom 
renovering, rivning och förnyelse av 
offentligt ägda bostäder (för att garantera 
att bostäderna förblir den offentliga 
sektorns egendom under ytterligare minst 
tio år) i eftersatta regioner.

Or. en

Motivering

Att låta utgifter för att bygga eller renovera bostäder för socialt sårbara grupper vara 
stödberättigade förefaller vara i linje med de sociala målen för den europeiska 
sammanhållningspolitiken. Det grundläggande argumentet för detta är att problem med 
anknytning till bostäder, om de inte behandlas på ett korrekt sätt, skulle leda till allvarliga 
ekonomiska, miljömässiga och sociala problem.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 241
Artikel 7, led d

d) Logi. d) Logi, med undantag av åtgärder som 
syftar till att öka energieffektiviteten i 
monteringsfärdiga bostadshus i 
stadsområdena för ett belopp som inte 
överstiger 10 % av de totala stödberättigade 
utgifterna för det berörda operativa 
programmet.

Or. en

Motivering

Miljöproblemen i stadsområdena är nära knutna till den dåliga energieffektiviteten i husen i 
de eftersatta stadsområdena. För att lösa detta problem vore det lämpligt att införa en 
möjlighet till medfinansiering genom ERUF.
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Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 242
Artikel 7, led d

d) Logi. d) Logi, med undantag av åtgärder som 
syftar till hållbar renovering av 
monteringsfärdiga bostadshus i 
stadsområdena för ett belopp som inte 
överstiger 10 % av de totala stödberättigade 
utgifterna för det berörda operativa 
programmet.

Or. en

Motivering

De monteringsfärdiga bostadshusen utgör ett mycket allvarligt problem som sträcker sig över 
de enskilda medlemsstaternas gränser. EU:s stöd är nödvändigt för att lösa problemet och 
därmed undvika en fortsatt försumlighet som leder till en koncentration av sociala och 
miljömässiga problem i dessa specifika stadsområden. Husens förfall är helt klart ett 
europeiskt problem som kräver en lösning på europeisk nivå. Det är omöjligt för staterna och 
kommunerna att tackla problemet själva. Medfinansiering genom ERUF skulle i detta 
sammanhang vara mycket värdefullt.

Ändringsförslag från Oldřich Vlasák

Ändringsförslag 243
Artikel 7, led d

d) Logi. d) Logi, med undantag av förnyelse av 
områden med monteringsfärdiga 
bostadshus.

Or. en

Motivering

Förnyelse av områdena med monteringsfärdiga bostadshus är den största urbana utmaningen 
för många städer inom Europeiska unionen. Dessa eftersatta områden skapar högre 
kriminalitet och medför en risk för social marginalisering, men de är också stora 
energiförbrukare och orsakar därför miljöproblem och ineffektivitet. Denna utmaning och 
dessa risker borde behandlas på europeisk nivå.
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Ändringsförslag från Salvatore Tatarella

Ändringsförslag 244
Artikel 7, led da (nytt)

da) Byggande av nya bostäder.

Or. it

Motivering

Detta klargörande är nödvändigt. Handlar det inte om att skapa nya bostäder, kan nämligen 
bostäder komma i fråga för utgifter som har rätt till stöd genom ERUF, vilket gäller för
renoveringsarbete i städerna.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 245
Artikel 8

Artikel 8 utgår
Den urbana dimensionen

1.I fråga om förnyelse och upprustning i 
vissa typer av stadsdelar, i enlighet med 
artiklarna 25.4 a och 36.4 b i förordning 
(EG) nr (…), skall ERUF stödja strategier 
som bygger på en helhetssyn och ett aktivt 
deltagande från berörda parter för att 
komma till rätta med den höga 
koncentrationen av ekonomiska, 
miljömässiga och sociala problem i 
städerna.
Detta kan innebära en kombination av å 
ena sidan upprustning av den fysiska 
miljön, ny användning av tidigare 
exploaterad men övergiven mark, att 
bevara och utveckla det historiska arvet och 
kulturarvet, och å andra sidan att främja 
företagarandan, sysselsättningen och 
samhällsutvecklingen på lokal nivå, samt 
tjänster för allmänheten, med beaktande av 
förändrade demografiska strukturer.
2. När det gäller sådana åtgärder under 
målet ”Regional konkurrenskraft och 
sysselsättning” som omfattas av förordning 
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(EG) nr (…) om Europeiska socialfonden 
skall ERUF:s stöd, genom undantag från 
artikel 33.2 i förordning (EG) nr (…), 
höjas till 10 % av det belopp som beviljas 
för prioriteringen i fråga.

Or. en

Motivering

I den allmänna förordningen fastställs det redan att strukturfonderna skall främja 
konkurrenskraften i stadsområden (och på landsbygden). Alla regioner är olika och det bör 
vara upp till regionerna att avgöra vad som gäller för dem.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 246
Artikel 8, punkt 1

1. I fråga om förnyelse och upprustning i 
vissa typer av stadsdelar, i enlighet med 
artiklarna 25.4 a och 36.4 b i förordning 
(EG) nr (…), skall ERUF stödja strategier 
som bygger på en helhetssyn och ett aktivt 
deltagande från berörda parter för att komma 
till rätta med den höga koncentrationen av 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
problem i städerna.

1. I fråga om hållbar stadsutveckling, i 
enlighet med artiklarna 25.4 a och 36.4 b i 
förordning (EG) nr (…) samt i enlighet med 
artiklarna 4 och 5 i den här förordningen, 
skall ERUF stödja strategier som bygger på 
en helhetssyn och ett aktivt deltagande från 
berörda parter för att komma till rätta med 
den höga koncentrationen av ekonomiska, 
miljömässiga och sociala problem i städerna 
och i medelstora och små städer som 
fungerar som centralorter.

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, ny 
användning av tidigare exploaterad men 
övergiven mark, att bevara och utveckla det 
historiska arvet och kulturarvet, och å andra 
sidan att främja företagarandan, 
sysselsättningen och samhällsutvecklingen 
på lokal nivå, samt tjänster för allmänheten, 
med beaktande av förändrade demografiska 
strukturer.

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, ny 
användning av tidigare exploaterad men 
övergiven mark, att bevara och utveckla det 
historiska arvet och kulturarvet, och å andra 
sidan att främja företagarandan, 
sysselsättningen och samhällsutvecklingen 
på lokal nivå, samt tjänster för allmänheten 
och andra åtgärder i enlighet med 
artiklarna 4 och 5 i den här förordningen, 
grundade på en integrerad strategi, med 
beaktande av förändrade demografiska 
strukturer.

Or. de
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Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 247
Artikel 8, punkt 1

1. I fråga om förnyelse och upprustning i 
vissa typer av stadsdelar, i enlighet med 
artiklarna 25.4 a och 36.4 b i förordning 
(EG) nr (…), skall ERUF stödja strategier 
som bygger på en helhetssyn och ett aktivt 
deltagande från berörda parter för att komma 
till rätta med den höga koncentrationen av 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
problem i städerna.

1. I fråga om hållbar stadsutveckling, i 
enlighet med artiklarna 25.4 a och 36.4 b i 
förordning (EG) nr (…), skall ERUF stödja 
strategier som bygger på en helhetssyn och 
ett aktivt deltagande från berörda parter för 
att stärka den hållbara utvecklingen för att 
komma till rätta med den höga 
koncentrationen av ekonomiska, 
miljömässiga och sociala problem i städerna.

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, ny 
användning av tidigare exploaterad men 
övergiven mark, att bevara och utveckla det 
historiska arvet och kulturarvet, och å andra 
sidan att främja företagarandan, 
sysselsättningen och samhällsutvecklingen 
på lokal nivå, samt tjänster för allmänheten, 
med beaktande av förändrade demografiska 
strukturer.

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, ny 
användning av tidigare exploaterad men 
övergiven mark, att bevara och utveckla det 
historiska arvet och kulturarvet, och å andra 
sidan att främja innovation och 
kunskapsekonomin, företagarandan, 
sysselsättningen och samhällsutvecklingen 
på lokal nivå, samt tjänster för allmänheten, 
med beaktande av förändrade demografiska 
strukturer.

Or. fr

Motivering

Språklig ändring: det handlar om kunskapsekonomin.

Ändringsförslag från Richard Howitt, Catherine Stihler och Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 248
Artikel 8, punkt 1, stycke 1

1. I fråga om förnyelse och upprustning i 
vissa typer av stadsdelar, i enlighet med 
artiklarna 25.4 a och 36.4 b i förordning 
(EG) nr (…), skall ERUF stödja strategier 
som bygger på en helhetssyn och ett aktivt 
deltagande från berörda parter för att komma 
till rätta med den höga koncentrationen av 

1. I fråga om förnyelse och upprustning i 
vissa typer av stadsdelar, i enlighet med 
artiklarna 25.4 a och 36.4 b i förordning 
(EG) nr (…), skall ERUF stödja strategier 
som bygger på en helhetssyn och ett aktivt 
deltagande från berörda parter för att komma 
till rätta med den höga koncentrationen av 
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ekonomiska, miljömässiga och sociala 
problem i städerna.

ekonomiska, miljömässiga och sociala 
problem i städerna, stödja undanröjandet av 
hinder för funktionshindrades tillgång till 
stadsmiljön och kräva att 
stadsutvecklingsprojekt som finansieras av 
ERUF skall uppfylla 
tillgänglighetskriterierna.

Or. en

Motivering

Man kommer inte att lyckas med stadsförnyelse om man inte inbegriper socialt missgynnade 
grupper i stadspolitiken och stadsplaneringen. I synnerhet vid stadsutveckling måste särskild 
hänsyn tas till behovet av att skapa en stadsmiljö som är tillgänglig för funktionshindrade.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 249
Artikel 8, punkt 1, stycke 1

1. I fråga om förnyelse och upprustning i 
vissa typer av stadsdelar, i enlighet med 
artiklarna 25.4 a och 36.4 b i förordning 
(EG) nr (…), skall ERUF stödja strategier 
som bygger på en helhetssyn och ett aktivt 
deltagande från berörda parter för att komma 
till rätta med den höga koncentrationen av 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
problem i städerna.

1. I fråga om förnyelse och upprustning i 
vissa typer av stadsdelar, i enlighet med 
artiklarna 25.4 a och 36.4 b i förordning 
(EG) nr (…), skall ERUF

– stödja strategier som bygger på en 
helhetssyn och ett aktivt deltagande från 
berörda parter för att komma till rätta med 
den höga koncentrationen av ekonomiska, 
miljömässiga och sociala problem i städerna,

– stödja undanröjandet av hinder för 
funktionshindrades tillgång till stadsmiljön 
och kräva att stadsutvecklingsprojekt som 
finansieras av ERUF skall uppfylla 
tillgänglighetskriterierna.

Or. en
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Motivering

Man kommer inte att lyckas med stadsförnyelse om man inte inbegriper socialt missgynnade 
grupper i stadspolitiken och stadsplaneringen. I synnerhet vid stadsutveckling måste särskild 
hänsyn tas till behovet av att skapa en stadsmiljö som är tillgänglig för funktionshindrade.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 250
Artikel 8, punkt 1, stycke 2

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, ny 
användning av tidigare exploaterad men 
övergiven mark, att bevara och utveckla det 
historiska arvet och kulturarvet, och å andra 
sidan att främja företagarandan, 
sysselsättningen och samhällsutvecklingen 
på lokal nivå, samt tjänster för allmänheten, 
med beaktande av förändrade demografiska 
strukturer.

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, 
förbättring av energieffektiviteten i 
monteringsfärdiga bostadshus i 
stadsområden, ny användning av tidigare 
exploaterad men övergiven mark, att bevara 
och utveckla det historiska arvet och 
kulturarvet, och å andra sidan att främja 
företagarandan, sysselsättningen och 
samhällsutvecklingen på lokal nivå, samt 
tjänster för allmänheten, med beaktande av 
förändrade demografiska strukturer.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 7d. Med hänsyn till betydelsen av att öka 
energieffektiviteten av miljöhänseende måste den här typen av åtgärder uttryckligen nämnas.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 251
Artikel 8, punkt 1, stycke 2

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, ny 
användning av tidigare exploaterad men 
övergiven mark, att bevara och utveckla det 
historiska arvet och kulturarvet, och å andra 
sidan att främja företagarandan, 
sysselsättningen och samhällsutvecklingen 
på lokal nivå, samt tjänster för allmänheten, 
med beaktande av förändrade demografiska 

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, 
åtgärder som syftar till en hållbar 
renovering av monteringsfärdiga 
bostadshus i stadsområdena, ny användning 
av tidigare exploaterad men övergiven mark, 
att bevara och utveckla det historiska arvet 
och kulturarvet, och å andra sidan att främja 
företagarandan, sysselsättningen och 
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strukturer. samhällsutvecklingen på lokal nivå, samt 
tjänster för allmänheten, med beaktande av 
förändrade demografiska strukturer.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 7d.

Ändringsförslag från Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 252
Artikel 8, punkt 1, stycke 2

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, ny 
användning av tidigare exploaterad men 
övergiven mark, att bevara och utveckla det 
historiska arvet och kulturarvet, och å andra 
sidan att främja företagarandan, 
sysselsättningen och samhällsutvecklingen 
på lokal nivå, samt tjänster för allmänheten, 
med beaktande av förändrade demografiska 
strukturer.

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, ny 
användning av tidigare exploaterad men 
övergiven mark, att bevara och utveckla det 
historiska arvet och kulturarvet samt 
upprustning av eftersatta stadsområden, 
och å andra sidan att främja företagarandan, 
sysselsättningen, miljön och 
samhällsutvecklingen på lokal nivå, samt 
tjänster för allmänheten, med beaktande av 
förändrade demografiska strukturer.

Or. it

Motivering

Upprustning av eftersatta stadsområden och skydd av miljön bör specifikt nämnas inom 
ramen för den urbana dimensionen i linje med Lissabon- och Göteborgsstrategierna.

Ändringsförslag från Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ändringsförslag 253
Artikel 8, punkt 1

1. I fråga om förnyelse och upprustning i 
vissa typer av stadsdelar, i enlighet med 
artiklarna 25.4 a och 36.4 b i förordning 
(EG) nr (…), skall ERUF stödja strategier 
som bygger på en helhetssyn och ett aktivt 
deltagande från berörda parter för att komma 

1. I fråga om hållbar utveckling i vissa typer 
av stadsdelar, i enlighet med 
artiklarna 25.4 a och 36.4 b i förordning 
(EG) nr (…), skall ERUF stödja strategier 
som bygger på en helhetssyn och ett aktivt 
deltagande från berörda parter för att stärka 



PE 357.528v01-00 116/1 AM\562438SV.doc

SV

till rätta med den höga koncentrationen av 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
problem i städerna.

den hållbara tillväxten och komma till rätta 
med den höga koncentrationen av 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
problem i städerna.

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, ny 
användning av tidigare exploaterad men 
övergiven mark, att bevara och utveckla det 
historiska arvet och kulturarvet, och å andra 
sidan att främja företagarandan, 
sysselsättningen och samhällsutvecklingen 
på lokal nivå, samt tjänster för allmänheten, 
med beaktande av förändrade demografiska 
strukturer.

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, ny 
användning av tidigare exploaterad men 
övergiven mark, att bevara och utveckla det 
historiska arvet och kulturarvet samt att 
utveckla kulturinfrastruktur och kulturella 
tjänster, och å andra sidan att främja 
innovation och en kunskapsbaserad 
ekonomi, företagarandan, sysselsättningen 
och samhällsutvecklingen på lokal nivå, 
samt tjänster för allmänheten, med 
beaktande av förändrade demografiska 
strukturer.

Or. en

Motivering

Investeringar på området för idrottsinfrastruktur och kulturella tjänster inverkar avsevärt på 
den sociala och ekonomiska situationen i regionen. De skapar nya sysselsättningsperspektiv 
och turistattraktioner samt förbättrar livskvaliteten för den lokala befolkningen. Det är därför 
mycket viktigt att även kultur inkluderas i denna artikel.

Ändringsförslag från Arlene McCarthy

Ändringsförslag 254
Artikel 8, punkt 1, stycke 1

1. I fråga om förnyelse och upprustning i 
vissa typer av stadsdelar, i enlighet med 
artiklarna 25.4 a och 36.4 b i förordning 
(EG) nr (…), skall ERUF stödja strategier 
som bygger på en helhetssyn och ett aktivt 
deltagande från berörda parter för att komma 
till rätta med den höga koncentrationen av 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
problem i städerna.

1. I fråga om en hållbar utveckling i 
städerna, i enlighet med artiklarna 25.4 a
och 36.4 b i förordning (EG) nr (…), skall 
ERUF stödja strategier som bygger på en 
helhetssyn och ett aktivt deltagande från 
berörda parter för att stärka den hållbara 
tillväxten och komma till rätta med den 
höga koncentrationen av ekonomiska, 
miljömässiga och sociala problem i städerna.

Or. en
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Motivering

Med tanke på hur betydelsefulla städerna är för den regionala utvecklingen är det viktigt att 
strukturfondernas medel mer uttryckligen inriktas på behoven i städerna, om 
sammanhållningspolitiken och städernas bidrag till Lissabon- och Göteborgsmålen skall bli 
effektiva. Detta kan uppnås genom att man inför åtgärder för hållbar stadsutveckling, vilka 
bör omfatta ”förnyelse och upprustning i vissa typer av stadsdelar” men också gå längre.

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 255
Artikel 8, punkt 1

1. I fråga om förnyelse och upprustning i 
vissa typer av stadsdelar, i enlighet med 
artiklarna 25.4 a och 36.4 b i förordning 
(EG) nr (…), skall ERUF stödja strategier 
som bygger på en helhetssyn och ett aktivt 
deltagande från berörda parter för att komma 
till rätta med den höga koncentrationen av 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
problem i städerna.

1. I fråga om hållbar utveckling i vissa typer 
av stadsdelar, i enlighet med 
artiklarna 25.4 a och 36.4 b i förordning 
(EG) nr (…), skall ERUF stödja strategier 
som stöder en hållbar utveckling och som 
bygger på en helhetssyn och ett aktivt 
deltagande från berörda parter för att komma 
till rätta med den höga koncentrationen av 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
problem i städerna.

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, ny 
användning av tidigare exploaterad men
övergiven mark, att bevara och utveckla det 
historiska arvet och kulturarvet, och å andra 
sidan att främja företagarandan, 
sysselsättningen och samhällsutvecklingen 
på lokal nivå, samt tjänster för allmänheten, 
med beaktande av förändrade demografiska 
strukturer.

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön och 
bostadsmiljön, ny användning av tidigare 
exploaterad men övergiven mark, att bevara 
och utveckla det historiska arvet och 
kulturarvet, och å andra sidan att främja 
innovation och kunskapsekonomi, 
företagarandan, sysselsättningen och 
samhällsutvecklingen på lokal nivå, samt 
tjänster för allmänheten, med beaktande av 
förändrade demografiska strukturer.

Or. el

Motivering

Bostadsmiljö som skulle ha kunnat utvecklas på ett gynnsamt sätt har ofta fått förfalla i vissa 
problembelastade områden. Det är viktigt att blåsa nytt liv i de områden där förnyelse skulle 
innebära att det inte behövs nya infrastrukturprojekt eller där områdets karaktär kan
återställas.
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Ändringsförslag från Richard Catherine Stihler och Eluned Morgan

Ändringsförslag 256
Artikel 8, punkt 1, stycke 1

1. I fråga om förnyelse och upprustning i 
vissa typer av stadsdelar, i enlighet med 
artiklarna 25.4 a och 36.4 b i förordning 
(EG) nr (…), skall ERUF stödja strategier 
som bygger på en helhetssyn och ett aktivt 
deltagande från berörda parter för att komma 
till rätta med den höga koncentrationen av 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
problem i städerna.

1. I fråga om förnyelse och upprustning i 
vissa typer av stadsdelar, i enlighet med 
artiklarna 25.4 a och 36.4 b i förordning 
(EG) nr (…), skall ERUF stödja strategier 
som bygger på en helhetssyn och ett aktivt 
deltagande från berörda parter för att komma 
till rätta med den höga koncentrationen av 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
problem i stadsområdena.

Or. en

Motivering

Ekonomiska, miljörelaterade och sociala problem måste behandlas i alla stadsområden inte 
enbart i städerna.

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 257
Artikel 8, punkt 1, stycke 2

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, ny 
användning av tidigare exploaterad men 
övergiven mark, att bevara och utveckla det 
historiska arvet och kulturarvet, och å andra 
sidan att främja företagarandan, 
sysselsättningen och samhällsutvecklingen 
på lokal nivå, samt tjänster för allmänheten, 
med beaktande av förändrade demografiska 
strukturer.

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, 
upprustning av byggnader, inbegripet 
renovering, rivning och förnyelse av 
offentligt ägda bostäder (för att garantera 
att bostäderna förblir den offentliga 
sektorns egendom under ytterligare minst 
tio år), förbättring av områdena runt 
byggnaderna, energieffektivitet och 
förnybara energiprojekt i eftersatta 
områden ny användning av tidigare 
exploaterad men övergiven mark, att bevara 
och utveckla det historiska arvet och 
kulturarvet, och å andra sidan att främja 
innovation och ett kunskapsbaserat 
samhälle, företagarandan, sysselsättningen 
och samhällsutvecklingen på lokal nivå, 
samt tjänster för allmänheten, med 
beaktande av förändrade demografiska 
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strukturer.

Or. en

Motivering

Bostadssektorns betydelse i upprustningen av stadsområdena är större i de nya 
medlemsstaterna än i de gamla, eftersom rivning, förnyelse och renovering av bostäder som 
inte uppfyller normerna är ett centralt problem. Ingen upprustning kan nämligen lyckas utan 
en omstrukturering av befintliga bostäder. Den andra delen av ändringsförslaget syftar till att 
främja målen i Lissabonagendan.

Ändringsförslag från Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez och Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Ändringsförslag 258
Artikel 8, punkt 1, stycke 2

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, ny 
användning av tidigare exploaterad men 
övergiven mark, att bevara och utveckla det 
historiska arvet och kulturarvet, och å andra 
sidan att främja företagarandan, 
sysselsättningen och samhällsutvecklingen 
på lokal nivå, samt tjänster för allmänheten, 
med beaktande av förändrade demografiska 
strukturer.

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, ny 
användning av tidigare exploaterad men 
övergiven mark, att bevara och utveckla det 
historiska arvet och kulturarvet, och å andra 
sidan att främja företagarandan, 
sysselsättningen och samhällsutvecklingen 
på lokal nivå, samt tjänster för allmänheten, 
med beaktande av förändrade demografiska 
strukturer och en hållbar utveckling.

Or. es

Ändringsförslag från Alfonso Andria

Ändringsförslag 259
Artikel 8, punkt 1a (ny)

1a. ERUF skall bland annat bidra till att 
avlägsna hinder som orsakas av den 
arkitektoniska utformningen så att även 
funktionshindrade kan få tillträde till och 
kunna ha glädje av konst, muséer och 
utställningar.

Or. it
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Motivering

Att avskaffa hinder som orsakas av den arkitektoniska utformningen och kräva allmän 
tillgänglighet för funktionshindrade, även till fritidsanläggningar, bör ingå i de specifika 
målen för ERUF i enlighet med de principer och värderingar som Europeiska unionens 
grundas på.

Ändringsförslag från Salvatore Tatarella

Ändringsförslag 260
Artikel 8, punkt 1, stycke 2

Detta kan innebära en kombination av å 
ena sidan upprustning av den fysiska 
miljön, ny användning av tidigare 
exploaterad men övergiven mark, att bevara
och utveckla det historiska arvet och 
kulturarvet, och å andra sidan att främja 
företagarandan, sysselsättningen och 
samhällsutvecklingen på lokal nivå, samt 
tjänster för allmänheten, med beaktande av 
förändrade demografiska strukturer.

Dessa strategier skall sträva efter att 
förbättra miljön i städerna genom ny 
användning av tidigare exploaterad men 
övergiven mark, skydd och utveckling av det 
historiska arvet och kulturarvet, lämpliga 
åtgärder för att främja företagarandan, 
sysselsättningen på lokal nivå och
utvecklingen av de lokala förhållandena, 
samt tjänster för stadsborna, med beaktande 
av förändrade demografiska strukturer.

Or. it

Motivering

Omformuleringen av artikel 8 andra stycket syftar till att klargöra att de strategier som 
omtalas i första stycket kan kombinera olika typer av problem och strävar efter att uppnå en 
allmän förbättring av miljön.

Ändringsförslag från Arlene McCarthy

Ändringsförslag 261
Artikel 8, punkt 2

2. När det gäller sådana åtgärder under målet 
”Regional konkurrenskraft och 
sysselsättning” som omfattas av förordning 
(EG) nr (…) om Europeiska socialfonden 
skall ERUF:s stöd, genom undantag från 
artikel 33.2 i förordning (EG) nr (…), höjas 
till 10 % av det belopp som beviljas för 
prioriteringen i fråga.

2. När det gäller sådana åtgärder under målet 
”Regional konkurrenskraft och 
sysselsättning” som omfattas av förordning 
(EG) nr (…) om Europeiska socialfonden 
skall ERUF:s stöd, genom undantag från 
artikel 33.2 i förordning (EG) nr (…), höjas 
till högst 20 % av det belopp som beviljas 
för prioriteringen i fråga.
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Or. en

Motivering

På grundval av de lyckade erfarenheterna med gemenskapsinitiativet Urban bör ERUF 
tillåtas att finansiera åtgärder av ESF-typ i stadsområden med upp till 20 procent, så att 
städerna ges möjlighet att på ett mer flexibelt sätt utforma lämpliga åtgärder för att ta itu 
med lokala problem.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 262
Artikel 8, punkt 2

2. När det gäller sådana åtgärder under målet
”Regional konkurrenskraft och 
sysselsättning” som omfattas av förordning 
(EG) nr (…) om Europeiska socialfonden 
skall ERUF:s stöd, genom undantag från
artikel 33.2 i förordning (EG) nr (…), höjas 
till 10 % av det belopp som beviljas för 
prioriteringen i fråga.

2. När det gäller sådana åtgärder under 
målen ”Konvergens” och ”Regional 
konkurrenskraft och sysselsättning” som 
omfattas av förordning (EG) nr (…) om 
Europeiska socialfonden skall ERUF:s stöd, 
genom undantag från artikel 33.2 i 
förordning (EG) nr (…), höjas till 10 % av 
det belopp som beviljas för prioriteringen i 
fråga.

Or. en

Motivering

Målet är att göra det möjligt att höja det ekonomiska stödet från ERUF när detta krävs för att 
man på ett tillfredsställande sätt skall kunna genomföra projekt som faller inom ramen för det 
operativa programmet för ESF. Det finns dessutom ingen relevant anledning till att begränsa 
denna bestämmelse endast till målet ”Regional konkurrenskraft och sysselsättning” eftersom 
många insatser som medfinansieras genom Europeiska socialfonden omfattas av 
konvergensmålet. Jag föreslår därför att den utvidgas till att även omfatta konvergensmålet.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 263
Artikel 9

Artikel 9 utgår
Områden på landsbygden och områden 

som är beroende av fiske
Medlemsstaterna och regionerna skall se 
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till att det finns komplementaritet och 
konsekvens i de åtgärder som å ena sidan 
finansieras via Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) i enlighet med förordning (EG) 
nr (…) och via Europeiska fiskerifonden 
(EFF) i enlighet med förordning (EG) nr 
(…), och å andra sidan de program som 
medfinansieras av ERUF.
ERUF:s åtgärder i områden på 
landsbygden och i områden som är 
beroende av fiske skall koncentreras till en 
ekonomisk diversifiering i områdena i 
fråga, vilket kan inkludera
1) infrastrukturer för bättre tillgänglighet,
2) snabbare utbyggnad av 
telekommunikationer och service på 
landsbygden,
3) nya verksamheter utanför jordbruket 
eller fisket,
4) starkare kopplingar mellan områden i 
städer och områden på landsbygden,
5) ökad turism och en attraktivare 
landsbygd.
Medlemsstaterna och regionerna skall se 
till att det finns komplementaritet och 
konsekvens i de åtgärder som 
medfinansieras av å ena sidan EJFLU och 
EFF, och å andra sidan sådana åtgärder 
som medfinansieras av ERUF. När de 
operativa programmen utformas skall 
medlemsstaterna i fråga om åtgärder under 
punkterna 1, 3 och 5 fastställa klara 
kriterier för en åtskillnad mellan åtgärder 
som å ena sidan skall medfinansieras av 
ERUF i enlighet med den här artikeln, och 
som å andra sidan skall medfinansieras av 
EJFLU i enlighet med artikel 49.1 a, b och 
i i förordning (EG) nr (…), i fråga om 
områden på landsbygden, eller av EFF i 
enlighet med artikel (…) i förordning (EG) 
nr (…), i fråga om områden som är 
beroende av fiske.
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Or. en

Motivering

Alla regioner är olika och det bör vara upp till regionerna att avgöra vilka prioriteringar som 
gäller för dem.

Ändringsförslag från Alyn Smith

Ändringsförslag 264
Artikel 9, stycke 1

Medlemsstaterna och regionerna skall se till 
att det finns komplementaritet och 
konsekvens i de åtgärder som å ena sidan 
finansieras via Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling (EJFLU) i enlighet 
med förordning (EG) nr (…) och via 
Europeiska fiskerifonden (EFF) i enlighet 
med förordning (EG) nr (…), och å andra 
sidan de program som medfinansieras av 
ERUF.

Medlemsstaterna och de regionala och 
lokala myndigheterna skall se till att det 
finns komplementaritet och konsekvens i de 
åtgärder som å ena sidan finansieras via 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) i enlighet 
med förordning (EG) nr (…) och via 
Europeiska fiskerifonden (EFF) i enlighet 
med förordning (EG) nr (…), och å andra 
sidan de program som medfinansieras av 
ERUF.

Or. en

Ändringsförslag från Richard Howitt och Catherine Stihler

Ändringsförslag 265
Artikel 9, stycke 2

ERUF:s åtgärder i områden på landsbygden 
och i områden som är beroende av fiske 
skall koncentreras till en ekonomisk 
diversifiering i områdena i fråga, vilket kan 
inkludera

ERUF:s åtgärder i områden på landsbygden 
och i områden som är beroende av fiske 
skall koncentreras till åtgärder för att lösa 
de ekonomiska, miljömässiga och sociala 
problemen i sådana områden och behovet 
av att utveckla åtgärder för diversifiering, 
vilket kan inkludera

1) infrastrukturer för bättre tillgänglighet, 1) infrastrukturer för bättre tillgänglighet,

2) snabbare utbyggnad av 
telekommunikationer och service på 
landsbygden,

2) snabbare utbyggnad av 
telekommunikationer och service på 
landsbygden,

3) nya verksamheter utanför jordbruket eller 3) nya verksamheter utanför jordbruket eller 
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fisket, fisket,
4) starkare kopplingar mellan områden i 
städer och områden på landsbygden,

4) starkare kopplingar mellan områden i 
städer och områden på landsbygden,

5) ökad turism och en attraktivare 
landsbygd.

5) ökad turism och en attraktivare 
landsbygd,
6) främjande av företagarandan och 
åtgärder för att stimulera den lokala 
sysselsättningen,
7) utveckling av samhällena.

Or. en

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 266
Artikel 9, stycke 2, leden 1-5 samt stycke 3

1) infrastrukturer för bättre tillgänglighet, 1) infrastrukturer för bättre tillgänglighet 
och ökad dragningskraft för regionen,

2) snabbare utbyggnad av 
telekommunikationer och service på 
landsbygden,

2) snabbare utbyggnad av 
telekommunikationer och service på 
landsbygden och skapande av sysselsättning 
av hög kvalitet utanför jordbruket och 
fisket,

3) nya verksamheter utanför jordbruket eller
fisket,

3) nya verksamheter, särskilt främjande av 
SMF, hantverksföretag och etablering av 
nya företag utanför jordbruket och fisket,

3a) nya utbildnings- och 
forskningsinrättningar på landsbygden, 
med undantag för åtgärder som finansieras 
genom Europeiska socialfonden (ESF),

4) starkare kopplingar mellan områden i 
städer och områden på landsbygden,

4) starkare kopplingar mellan områden i 
städer och områden på landsbygden,

4a) förbättrad kvalitet inom 
kulturinstitutioner och kulturliv,

5) ökad turism och en attraktivare 
landsbygd.

5) ökad turism och en attraktivare 
landsbygd.

Medlemsstaterna och regionerna skall se till 
att det finns komplementaritet och 
konsekvens i de åtgärder som 
medfinansieras av å ena sidan EJFLU och 

Medlemsstaterna och regionerna skall se till 
att det finns komplementaritet och 
konsekvens i de åtgärder som 
medfinansieras av å ena sidan EJFLU och 
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EFF, och å andra sidan sådana åtgärder som 
medfinansieras av ERUF. När de operativa 
programmen utformas skall medlemsstaterna 
i fråga om åtgärder under punkterna 1, 3 och 
5 fastställa klara kriterier för en åtskillnad 
mellan åtgärder som å ena sidan skall 
medfinansieras av ERUF i enlighet med den 
här artikeln, och som å andra sidan skall 
medfinansieras av EJFLU i enlighet med 
artikel 49.1 a, b och i i förordning (EG) nr 
(…), i fråga om områden på landsbygden, 
eller av EFF i enlighet med artikel (…) i 
förordning (EG) nr (…), i fråga om områden 
som är beroende av fiske.

EFF, och å andra sidan sådana åtgärder som 
medfinansieras av ERUF inom den 
nationella strategiska referensramen. När 
de operativa programmen utformas skall 
medlemsstaterna i fråga om åtgärder under 
punkterna 1, 3 och 5 fastställa klara kriterier 
för en åtskillnad mellan åtgärder som å ena 
sidan skall medfinansieras av ERUF i 
enlighet med den här artikeln, och som å 
andra sidan skall medfinansieras av EJFLU i 
enlighet med artikel 49.1 a, b och i i 
förordning (EG) nr (…), i fråga om områden 
på landsbygden, eller av EFF i enlighet med 
artikel (…) i förordning (EG) nr (…), i fråga 
om områden som är beroende av fiske. 
Denna avgränsning är av teknisk natur och 
får inte stå i vägen för en enhetlig 
integrerad utveckling.

Or. de

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 267
Artikel 9, stycke 2, inledningen

ERUF:s åtgärder i områden på landsbygden 
och i områden som är beroende av fiske 
skall koncentreras till en ekonomisk 
diversifiering i områdena i fråga, vilket kan 
inkludera

ERUF:s åtgärder i områden på landsbygden 
och i områden som är beroende av fiske 
skall, i enlighet med principen om 
hållbarhet, koncentreras till en ekonomisk 
diversifiering i områdena i fråga, vilket kan 
inkludera

Or. pt

Motivering

I överensstämmelse med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Göteborg den 
15-16 juni 2001.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 268
Artikel 9, stycke 2, led 5
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5) ökad turism och en attraktivare 
landsbygd.

5) ökad hållbar turism och en attraktivare 
landsbygd.

Or. pt

Motivering

I överensstämmelse med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Göteborg den 
15-16 juni 2001.

Ändringsförslag från Alyn Smith

Ändringsförslag 269
Artikel 9, stycke 3

Medlemsstaterna och regionerna skall se till 
att det finns komplementaritet och 
konsekvens i de åtgärder som 
medfinansieras av å ena sidan EJFLU och 
EFF, och å andra sidan sådana åtgärder som 
medfinansieras av ERUF. När de operativa 
programmen utformas skall medlemsstaterna 
i fråga om åtgärder under punkterna 1, 3 och 
5 fastställa klara kriterier för en åtskillnad 
mellan åtgärder som å ena sidan skall 
medfinansieras av ERUF i enlighet med den 
här artikeln, och som å andra sidan skall 
medfinansieras av EJFLU i enlighet med 
artikel 49.1 a, b och i i förordning (EG) nr 
(…), i fråga om områden på landsbygden, 
eller av EFF i enlighet med artikel (…) i 
förordning (EG) nr (…), i fråga om områden 
som är beroende av fiske.

Medlemsstaterna och de regionala och 
lokala myndigheterna skall se till att det 
finns komplementaritet och konsekvens i de 
åtgärder som medfinansieras av å ena sidan 
EJFLU och EFF, och å andra sidan sådana 
åtgärder som medfinansieras av ERUF. När 
de operativa programmen utformas skall 
medlemsstaterna i fråga om åtgärder under 
punkterna 1, 3 och 5 fastställa klara kriterier 
för en åtskillnad mellan åtgärder som å ena 
sidan skall medfinansieras av ERUF i 
enlighet med den här artikeln, och som å 
andra sidan skall medfinansieras av EJFLU i 
enlighet med artikel 49.1 a, b och i i 
förordning (EG) nr (…), i fråga om områden 
på landsbygden, eller av EFF i enlighet med 
artikel (…) i förordning (EG) nr (…), i fråga 
om områden som är beroende av fiske.

Or. en

Ändringsförslag från Brigitte Douay och Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 270
Artikel 9, stycke 2, led 3

3) nya verksamheter utanför jordbruket eller 
fisket,

3) nya verksamheter utanför jordbruket eller 
fisket, särskilt start, övertag och utveckling 
av småföretag, mikroföretag och 
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hantverksföretag,

Or. fr

Motivering

Stödet till dessa företag är en viktig åtgärd inom ramen för landsbygdsutvecklingen. Mycket 
små företag spelar en viktig roll i samband med start av nya företag.

Ändringsförslag från Alyn Smith

Ändringsförslag 271
Artikel 9, stycke 2, led 5

5) ökad turism och en attraktivare 
landsbygd.

5) utveckling av hållbara former av turism 
och en attraktivare landsbygd.

Or. en

Ändringsförslag från Catherine Stihler

Ändringsförslag 272
Artikel 9, stycke 2, led 5

5) ökad turism och en attraktivare 
landsbygd.

5) utveckling av en hållbar turism och en 
attraktivare landsbygd.

Or. en

Motivering

Överensstämmer med tidigare referenser till turism och Göteborgsagendan.

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 273
Artikel 9, stycke 2, led 5a (nytt)

5a) framställning av biobränslen och/eller 
användning av energi från förnybara 
källor.

Or. en
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Motivering

Landsbygdsområdena bör bidra till Europeiska unionens ambitiösa mål att täcka 12 % av sin 
energikonsumtion från förnybara energikällor.

Ändringsförslag från Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ändringsförslag 274
Artikel 9, stycke 2, led 5a (nytt)

5a) skydd av kulturarvet, utveckling av 
kulturinfrastruktur och folklig kultur,

Or. en

Motivering

Investeringar på området för kulturinfrastruktur inverkar i stor utsträckning på den sociala 
och ekonomiska situationen i regionen. De skapar nya sysselsättningsperspektiv och bidrar 
till att förbättra livskvaliteten för den lokala befolkningen.

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 275
Artikel 9, stycke 2, led 5b (nytt)

5b) investeringar i effektiv 
energianvändning (infrastruktur, tekniskt 
stöd och information till slutanvändare).

Or. en

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 276
Artikel 9, stycke 3

Medlemsstaterna och regionerna skall se till 
att det finns komplementaritet och 
konsekvens i de åtgärder som 
medfinansieras av å ena sidan EJFLU och 
EFF, och å andra sidan sådana åtgärder som 
medfinansieras av ERUF. När de operativa 
programmen utformas skall medlemsstaterna 

Medlemsstaterna och regionerna skall se till 
att det finns komplementaritet och 
konsekvens i de åtgärder som 
medfinansieras av å ena sidan EJFLU och 
EFF, och å andra sidan sådana åtgärder som 
medfinansieras av ERUF. När de operativa 
programmen utformas skall medlemsstaterna
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i fråga om åtgärder under punkterna 1, 3 och 
5 fastställa klara kriterier för en åtskillnad 
mellan åtgärder som å ena sidan skall 
medfinansieras av ERUF i enlighet med den 
här artikeln, och som å andra sidan skall 
medfinansieras av EJFLU i enlighet med 
artikel 49.1 a, b och i i förordning (EG) nr 
(…), i fråga om områden på landsbygden, 
eller av EFF i enlighet med artikel (…) i 
förordning (EG) nr (…), i fråga om områden 
som är beroende av fiske.

och berörda partner i fråga om åtgärder 
under punkterna 1, 3 och 5 fastställa klara 
kriterier för en åtskillnad mellan åtgärder 
som å ena sidan skall medfinansieras av 
ERUF i enlighet med den här artikeln, och 
som å andra sidan skall medfinansieras av 
EJFLU i enlighet med artikel 49.1 a, b och i 
i förordning (EG) nr (…), i fråga om 
områden på landsbygden, eller av EFF i 
enlighet med artikel (…) i förordning (EG) 
nr (…), i fråga om områden som är beroende 
av fiske. De skall dessutom se till att 
användningen av de ekonomiska medel 
som överförs från 
sammanhållningspolitiken till EJFLU och 
EFF respekterar en rimlig balans mellan 
den sektorsvisa dimensionen (jordbruk och 
fiske) och den regionala dimensionen.

Or. fr

Motivering

De ekonomiska medel som överförs från sammanhållningspolitiken till dessa nya instrument 
får inte enbart användas till stöd för de traditionella verksamheterna jordbruk och fiske, 
eftersom en integrerad regional utveckling i dessa områden kräver en ekonomisk 
diversifiering.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 277
Artikel 9, stycke 3

Medlemsstaterna och regionerna skall se till 
att det finns komplementaritet och 
konsekvens i de åtgärder som 
medfinansieras av å ena sidan EJFLU och 
EFF, och å andra sidan sådana åtgärder som
medfinansieras av ERUF. När de operativa 
programmen utformas skall medlemsstaterna 
i fråga om åtgärder under punkterna 1, 3 och 
5 fastställa klara kriterier för en åtskillnad 
mellan åtgärder som å ena sidan skall 
medfinansieras av ERUF i enlighet med den 
här artikeln, och som å andra sidan skall 
medfinansieras av EJFLU i enlighet med 

Medlemsstaterna och regionerna skall se till 
att det finns komplementaritet och 
konsekvens i de åtgärder som 
medfinansieras av å ena sidan EJFLU och 
EFF, och å andra sidan sådana åtgärder som 
medfinansieras av ERUF. När de operativa 
programmen utformas skall 
medlemsstaterna, regionerna och de lokala 
myndigheterna i fråga om åtgärder under 
punkterna 1, 3 och 5 fastställa klara kriterier 
för en åtskillnad mellan åtgärder som å ena 
sidan skall medfinansieras av ERUF i 
enlighet med den här artikeln, och som å 
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artikel 49.1 a, b och i i förordning (EG) nr 
(…), i fråga om områden på landsbygden, 
eller av EFF i enlighet med artikel (…) i 
förordning (EG) nr (…), i fråga om områden 
som är beroende av fiske.

andra sidan skall medfinansieras av EJFLU i 
enlighet med artikel 49.1 a, b och i i 
förordning (EG) nr (…), i fråga om områden 
på landsbygden, eller av EFF i enlighet med 
artikel (…) i förordning (EG) nr (…), i fråga 
om områden som är beroende av fiske.

Or. en

Motivering

Beslut om åtgärder som berör subnationella områden bör fattas i samråd med regionerna och 
de berörda lokala myndigheterna, särskilt när kriterierna fastställs.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 278
Artikel 10

Artikel 10 utgår
Områden med naturbetingade svårigheter

Regionala program som medfinansieras av 
ERUF i områden med naturbetingade 
svårigheter i enlighet med artikel 52.1 b i 
förordning (EG) nr (…) skall i första hand 
avse de specifika svårigheterna i dessa 
områden.
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 3 och 4 skall ERUF i första 
hand bidra till investeringar som syftar till 
att förbättra tillgängligheten, utveckla 
verksamheter i samband med kulturarvet, 
främja ett hållbart utnyttjande av 
naturresurserna samt stimulera turismen.

Or. en

Motivering

Alla regioner är olika och det bör vara upp till regionerna att avgöra vilka prioriteringar som 
gäller för dem.
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Ändringsförslag från Konstantinos Hatzidakis

Ändringsförslag 279
Artikel 10, stycke 2a (nytt)

Genom undantag från artikel 3.2 i denna 
förordning skall ERUF medfinansiera 
operativa kostnader i regioner som är 
dubbelt missgynnade i enlighet med 
artikel 52.1 b i förordning (EG) nr […] i 
syfte att kompensera för de 
tilläggskostnader som uppstår på grund av 
dessa områdens karaktär, med undantag 
för de produkter som ingår i bilaga I till 
fördraget, som följer:
a) Stöd till varutransporttjänster och 
igångsättningsstöd för transporttjänster.
b) Stöd för att hantera problem som är 
relaterade till den lokala arbetsmarknaden.

Or. el

Motivering

Ändringsförslaget avser öregionerna som drabbas av tilläggskostnader för transporter, vilket 
är en följd av att de är missgynnade pga. sin geografiska belägenhet. Detta kräver särskild 
uppmärksamhet i samband med den territoriella, ekonomiska och sociala sammanhållningen 
(enligt artikel III-220 i konstitutionsfördraget).

Ändringsförslag från Michl Ebner

Ändringsförslag 280
Artikel 10, stycke 2

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

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

Or. de
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Motivering

Man bör i denna artikel uttryckligen hänvisa till utnyttjandet av ERUF framför allt i 
mångkulturella områden. Multikulturella och flerspråkiga områden intar vanligtvis en 
pionjärroll i fråga om utnyttjandet av ERUF för att främja olika kulturer och språk.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 281
Artikel 10, stycke 2

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

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

Or. es

Motivering

De utvecklingssvårigheter som områden med bestående naturbetingade svårigheter brottas 
med leder till en avfolkning, eftersom svårigheterna att hitta arbete är mycket stora. 

Ändringsförslag från Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez och Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Ändringsförslag 282
Artikel 10, stycke 2

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

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 3 och 4 skall ERUF i första hand 
bidra till investeringar som syftar till att 
förbättra tillgängligheten, utveckla alla typer 
av ekonomiska verksamheter, inte endast i 
samband med kulturarvet, utan även sådana 
verksamheter relaterade till innovation och 
ny teknik som är särskilt väl anpassade till 
territoriets särdrag (telecenter på 
landsbygden m.m.) och främja ett hållbart 
utnyttjande av naturresurserna samt 
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stimulera turismen.

Or. es

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 283
Artikel 10, stycke 2

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

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

Or. pt

Motivering

I överensstämmelse med artiklarna 3 och 4 i slutsatserna från Europeiska rådets möte i 
Göteborg den 15–16 juni 2001.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 284
Artikel 11, stycke 1, inledningen

I enlighet med de ytterligare anslag som 
avses i artikel 16.1 d i förordning (EG) nr 
(…), och genom undantag från artikel 3.2 i 
den här förordningen, skall ERUF bidra till 
att finansiera driftsstöd i de yttersta 
randområdena i syfte att ge kompensation 
för extra kostnader i enlighet med artikel 4 
och i fråga om följande, med undantag för 
sådana produkter som anges i bilaga I till 
fördraget:

I enlighet med de ytterligare anslag som 
avses i artikel 16.1 d i förordning (EG) nr 
(…), och genom undantag från artikel 3.2 i 
den här förordningen och i 
överensstämmelse med artikel 299.2 i 
fördraget, skall ERUF bidra till att 
finansiera driftsstöd i de yttersta 
randområdena i syfte att ge kompensation 
för extra kostnader i enlighet med artikel 4 
och i fråga om följande, med undantag för 
sådana produkter som anges i bilaga I till 
fördraget:

Or. pt
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Motivering

Det är lämpligt att framhäva den obligatoriska tillämpningen av bestämmelserna i fördraget, 
närmare bestämt i artikel 299.2.

Ändringsförslag från Sérgio Marques

Ändringsförslag 285
Artikel 11, stycke 1, inledningen

I enlighet med de ytterligare anslag som 
avses i artikel 16.1 d i förordning (EG) nr 
(…), och genom undantag från artikel 3.2 i 
den här förordningen, skall ERUF bidra till 
att finansiera driftsstöd i de yttersta 
randområdena i syfte att ge kompensation 
för extra kostnader i enlighet med artikel 4 
och i fråga om följande, med undantag för 
sådana produkter som anges i bilaga I till 
fördraget:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pt

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo och Fernando Fernández Martín

Ändringsförslag 286
Artikel 11, stycke 1, inledningen

I enlighet med de ytterligare anslag som 
avses i artikel 16.1 d i förordning (EG) nr 
(…), och genom undantag från artikel 3.2 i 
den här förordningen, skall ERUF bidra till 
att finansiera driftsstöd i de yttersta 
randområdena i syfte att ge kompensation
för extra kostnader i enlighet med artikel 4 
och i fråga om följande, med undantag för 
sådana produkter som anges i bilaga I till 
fördraget:

I enlighet med de ytterligare anslag som 
avses i artikel 16.1 d i förordning (EG) nr 
(…), och genom undantag från artikel 3.2 i 
den här förordningen, skall ERUF bidra till 
att finansiera driftsstöd i de yttersta 
randområdena för att extra kostnader i 
enlighet med artikel 4 och i fråga om 
följande, med undantag för sådana produkter 
som anges i bilaga I till fördraget, inte skall 
hindra genomförandet av den inre 
marknaden:

Or. es
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Motivering

Dessa områdens särskilda avlägsna belägenhet, samt svårigheter för godstransporterna och 
bristen på produkter på marknaderna innebär en allvarlig begränsning som hindrar dessa 
regioner från att integreras fullt ut på marknaden. 

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 287
Artikel 12, led 3a (nytt)

3a) Resultaten från den strategiska 
miljökonsekvensbeskrivningen i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/42/EG av den 27 juli 2001 om 
bedömning av vissa planers och programs 
miljöpåverkan1.
––––––––––––––
1 EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.

Or. de

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 288
Artikel 12, led 5, led b

b) En tabell som för hela programperioden 
och för varje prioritering visar den totala 
finansieringen från EU och den motsvarande 
nationella offentliga finansieringen, samt 
ERUF:s procentuella medfinansiering.

b) En tabell som för hela programperioden 
och för varje prioritering visar den totala 
finansieringen från EU och den motsvarande 
nationella totala finansieringen, samt 
ERUF:s procentuella medfinansiering.

Or. en

Motivering

Det vore önskvärt att beräkna bidraget från fonderna i förhållande till den nationella totala 
finansieringen och inte till den nationella offentliga finansieringen. Det främsta målet är att 
göra det möjligt att även inkludera i de stödberättigade kostnaderna privata utgifter för att på 
ett mer effektivt sätt mobilisera privat finansiering.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij och Markus Pieper

Ändringsförslag 289
Artikel 12, led 5, led ba (nytt)

ba) Uppgifter om gemensamt 
stödberättigande samt kriterier.

Or. de

Motivering

Enligt ERUF gäller nationella regler för stödberättigande. I fråga om gränsöverskridande 
och transnationellt samarbete är det dock nödvändigt att fastställa gemensamma regler för 
stödberättigande utgifter och utarbeta gemensamma kriterier. Det kommer annars att bli
avsevärt mycket svårare eller till och med omöjligt att genomföra gemensamma projekt.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 290
Artikel 12, led 6, led b

b) en beskrivning av övervakningen och 
utvärderingen, samt av 
övervakningskommitténs sammansättning,

b) en beskrivning av gemensamma 
urvalskriterier, övervakningen och 
utvärderingen, samt av 
övervakningskommitténs sammansättning,

Or. de

Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 291
Artikel 12, led 6, led ea (nytt)

ea) en redogörelse, från var och en av de 
medlemsstater som har varit med om att 
lägga fram det operativa programmet, för 
hur de regionala och lokala myndigheterna 
samt eventuella relevanta grupperingar för 
gränsöverskridande samarbete avser att 
medverka på planeringsstadiet av detta 
program och tänkta uppföljningsprogram, i 
enlighet med artikel 10 i rådets 
förordning (EG) nr ….
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Or. en

Motivering

Inom ramen för målet ”europeiskt regionalt samarbete” är det viktigt att bestämmelserna för 
partnerskapet tillämpas av medlemsstaterna. Kommissionen måste därför, som ett kriterium 
för att godkänna förslagen till operativa program, begära att varje medlemsstat anger hur 
den tänker tillämpa bestämmelserna och hur de tänker samarbeta med lokala och regionala 
myndigheter och Europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete.

Ändringsförslag från Eluned Morgan och Catherine Stihler

Ändringsförslag 292
Artikel 12, led 7

7) En preliminär förteckning över större 
projekt, i den mening som avses i artikel 38 
i förordning (EG) nr (…), som enligt 
planerna kommer att lämnas in under 
programperioden.

utgår

Or. en

Motivering

Att inkludera en förteckning över större projekt innan programmet inleds kan i onödan 
begränsa eller skapa falska förväntningar och antaganden.

Ändringsförslag från Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez och Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Ändringsförslag 293
Artikel 12, led 7a och 7b (nya)

7a) Medlemsstaterna skall se till att de 
regionala myndigheterna deltar i 
programplaneringen och uppföljningen av 
insatserna på området för 
gränsöverskridande och transnationellt 
samarbete.
7b) Regionala delprogram för samarbete 
kan fastställas i programmen för 
gränsöverskridande samarbete. 
Förvaltningsmyndigheten skall se till att de 
behöriga regionala myndigheterna deltar i 
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certifieringen och kan delegera 
förvaltningen av delprogrammen till dessa 
myndigheter.

Or. es

Motivering

Man bör garantera att de regionala myndigheterna deltar i programmen för 
gränsöverskridande och transnationellt samarbete samt att det finns möjligheter att inrätta 
regionala delprogram för utveckling för att förbättra tillämpningen av dessa program. 

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 294
Artikel 12, led 7a (nytt)

7a) Partnernas rekommendationer 
angående det operativa programmet.

Or. de

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai och Bernard Poignant

Ändringsförslag 295
Artikel 12, stycke 1a (nytt) 

För de regioner som omfattas av målet 
”Regional konkurrenskraft och 
sysselsättning” och som berörs av
naturbetingade eller geografiska 
svårigheter i enlighet med artikel 52 i 
förordning (EG) nr (…) skall 
medfinansieringen ökas med 5 %. I de fall 
de berörda regionerna berörs av flera olika 
svårigheter av denna typ skall ökningen 
fördubblas till 10 % för de sammanlagda 
svårigheterna.

Or. fr

Motivering

Ökningen på 5 % av taket för anslagen från fonderna till offentliga utgifter är intressant, men 
dess räckvidd är allt för begränsad för att man skall kunna kompensera för de naturbetingade 
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och mänskliga svårigheter som ofta är kombinerade och som påskyndar ökenspridningen i 
bergsområden och på öar.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 296
Artikel 13

Artikel 13 utgår
Stödberättigande utgifter

På begäran från en medlemsstat, och utan 
att det påverkar tillämpningen av artikel 55 
i förordning (EG) nr (…), kan 
kommissionen föreslå att nationella regler 
för stödberättigande utgifter skall ersättas 
med andra regler. Sådana regler på EU-
nivå skall kommissionen fastställa i en 
förordning, i enlighet med artikel 104.3 i 
förordning (EG) nr (…).

Or. en

Motivering

Denna artikel är överflödig. Andra icke-stödberättigande utgifter på EU-nivå skall anges i 
artikel 7.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 297
Artikel 14, punkt 1, stycke 2

Medlemsstaterna skall inrätta ett gemensamt 
sekretariat, som skall placeras inom 
förvaltningsmyndigheten. Sekretariatet skall 
bistå förvaltningsmyndigheten och 
övervakningskommittén i deras arbete.

Medlemsstaterna skall inrätta ett gemensamt
sekretariat, som funktionsmässigt skall 
placeras inom förvaltningsmyndigheten. 
Sekretariatet skall bistå 
förvaltningsmyndigheten och 
övervakningskommittén i deras arbete.

Or. en

Motivering

Det gemensamma sekretariatet för ett samarbetsprogram behöver inte nödvändigtvis placeras 
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rent fysiskt inom förvaltningsmyndigheten.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 298
Artikel 14, punkt 1, stycke 2

Medlemsstaterna skall inrätta ett gemensamt 
sekretariat, som skall placeras inom 
förvaltningsmyndigheten. Sekretariatet skall 
bistå förvaltningsmyndigheten och 
övervakningskommittén i deras arbete.

Medlemsstaterna skall inrätta ett gemensamt 
sekretariat, som inte nödvändigtvis behöver 
placeras inom förvaltningsmyndigheten. 
Sekretariatet skall bistå 
förvaltningsmyndigheten och 
övervakningskommittén i deras arbete och 
utbilda partnerna så att de kan fullgöra 
sina uppgifter i partnerskapet.

Or. de

Ändringsförslag från Christa Prets

Ändringsförslag 299
Artikel 14, punkt 1, stycke 2

Medlemsstaterna skall inrätta ett 
gemensamt sekretariat, som skall placeras 
inom förvaltningsmyndigheten. 
Sekretariatet skall bistå 
förvaltningsmyndigheten och 
övervakningskommittén i deras arbete.

utgår

Or. de

Motivering

Operativt sett är förvaltningsmyndigheten bättre lämpad än de berörda medlemsstaterna när 
det gäller att inrätta ett tekniskt sekretariat och ingå i de avtalsförhållanden som följer därav 
(se ändringsförslaget till artikel 14.1 andra stycket).

Ändringsförslag från Christa Prets

Ändringsförslag 300
Artikel 14, punkt 1, stycke 2 



AM\562438SV.doc 141/1 PE 357.528v01-00

SV

Medlemsstaterna skall inrätta ett 
gemensamt sekretariat, som skall placeras 
inom förvaltningsmyndigheten. Sekretariatet 
skall bistå förvaltningsmyndigheten och 
övervakningskommittén i deras arbete.

Efter samråd med övervakningskommittén 
skall förvaltningsmyndigheten inrätta ett 
gemensamt sekretariat, som skall placeras 
inom förvaltningsmyndigheten. Sekretariatet 
skall bistå förvaltningsmyndigheten, 
övervakningskommittén och den 
revisorgrupp som avses i punkt 2 i deras 
arbete. För att underlätta genomförandet av 
samarbete som täcker stora områden kan 
medlemsstaterna inrätta kontaktställen.

Or. de

Motivering

Operativt sett är förvaltningsmyndigheten bättre lämpad än de berörda medlemsstaterna när 
det gäller att inrätta ett tekniskt sekretariat och ingå i de avtalsförhållanden som följer därav. 
Även revisorgruppen behöver tekniskt stöd från sekretariatet för sitt arbete. Tidigare 
erfarenheter har visat att inte bara ovannämnda tekniska sekretariat utan även nationella 
kontaktställen fungerar bra (åtminstone) när det gäller transnationella samarbetsprogram 
som täcker stora områden. De bör därför också uttryckligen nämnas som stödstrukturer som 
kan medfinansieras.

Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 301
Artikel 14, punkt 3

3. Varje deltagande medlemsstat skall utse 
en företrädare som skall ingå i den 
övervakningskommitté som avses i 
artikel 64 i förordning (EG) nr (…).

3. Varje deltagande medlemsstat skall utse 
en företrädare som skall ingå i den 
övervakningskommitté som avses i 
artikel 64 i förordning (EG) nr (…), och 
därvid se till att de berörda regionala och 
lokala myndigheterna eller eventuella 
grupperingar för gränsöverskridande 
samarbete är företrädda på lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

I enlighet med partnerskapsprincipen och subsidiaritetsprincipen måste medlemsstaterna se 
till att de berörda regionala och lokala myndigheterna och eventuella grupperingar för 
gränsöverskridande samarbete är företrädda på lämpligt sätt i övervakningskommittén.
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Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 302
Artikel 14, punkt 3

3. Varje deltagande medlemsstat skall utse 
en företrädare som skall ingå i den 
övervakningskommitté som avses i 
artikel 64 i förordning (EG) nr (…).

3. Varje deltagande medlemsstat skall utse 
en företrädare som skall ingå i den 
övervakningskommitté som avses i 
artikel 64 i förordning (EG) nr (…), och 
därvid säkra att de berörda regionala och 
lokala myndigheterna är företrädda på 
lämpligt sätt i enlighet med de 
institutionella ramarna.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till den framgångsrika roll de regionala och lokala myndigheterna spelade inom 
ramen för Interreg IIIa, b och c, skulle medlemsstaterna om de inkluderade företrädare för 
regionala och lokala myndigheter bland representanterna i övervakningskommittén för det 
operativa programmet till fullo respektera partnerskaps- och subsidiaritetsprinciperna. 
Företrädarna skulle utses från lämpligt offentligt organ från fall till fall.

Ändringsförslag från Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 303
Artikel 14, punkt 3

3. Varje deltagande medlemsstat skall utse 
en företrädare som skall ingå i den 
övervakningskommitté som avses i 
artikel 64 i förordning (EG) nr (…).

3. Varje deltagande medlemsstat skall utse 
en företrädare som skall ingå i den 
övervakningskommitté som avses i 
artikel 64 i förordning (EG) nr (…), och 
därvid se till att de berörda regionala och 
lokala myndigheterna är företrädda på 
lämpligt sätt i enlighet med deras respektive 
institutionella och konstitutionella system.

Or. it

Motivering

Involveringen av regionala och lokala myndigheter – enligt Regionkommitténs förslag –
skulle bidra till att öka deras ansvar för förvaltningen av strukturfonderna och samtidigt vara 
helt i linje med den allmänna subsidiaritetsprincipen.
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Ändringsförslag från Alyn Smith

Ändringsförslag 304
Artikel 14, punkt 3

3. Varje deltagande medlemsstat skall utse 
en företrädare som skall ingå i den 
övervakningskommitté som avses i 
artikel 64 i förordning (EG) nr (…).

3. Varje deltagande medlemsstat skall utse 
en företrädare som skall ingå i den 
övervakningskommitté som avses i 
artikel 64 i förordning (EG) nr (…), och 
därvid säkra att de berörda regionala och 
lokala myndigheterna är företrädda på 
lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

Föredragandens förslag är bra, men ändras genom att ”se till” ersätts av ”säkra”. 
Medlemsstaterna måste kunna garantera att de berörda regionala och lokala myndigheterna 
är företrädda på lämpligt sätt i övervakningskommittéerna.

Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 305
Artikel 14, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstaterna skall utföra dessa 
uppgifter inom en tidsfrist som skall 
fastställas tillsammans med kommissionen 
för att undvika onödiga fördröjningar i 
utarbetandet och genomförandet av det 
operativa programmet.

Or. en

Motivering

Vissa medlemsstater har i onödan fördröjt införandet av de olika mekanismer som behövs för 
genomförandet av programmen. Detta inverkar negativt på förvaltningsmyndighetens 
förmåga att uppfylla målen beträffande utgifterna. Medlemsstaterna måste respektera en 
fastställd tidsplan för att undvika att sådana fördröjningar upprepas i framtiden.
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Ändringsförslag från Eluned Morgan och Catherine Stihler

Ändringsförslag 306
Artikel 15

Förvaltningsmyndigheten skall ha de 
arbetsuppgifter som anges i artikel 59 i 
förordning (EG) nr (…), med undantag för 
kontroller av att insatserna och utgifterna 
följer gällande nationella regler och EU-
regler. I samband därmed skall den endast 
kontrollera att varje stödmottagares utgifter 
har godkänts av den utsedda revisorn.

(Berör inte den svenska versionen).

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen). 

Ändringsförslag från Eluned Morgan och Catherine Stihler

Ändringsförslag 307
Artikel 16, stycke 2

Medlemsstaterna skall se till att revisorerna 
kan godkänna utgifterna inom två månader.

(Berör inte den svenska versionen).

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen).

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 308
Artikel 19, punkt 2

2. I insatser som väljs ut i operativa program 
för samarbetsnätverk och erfarenhetsutbyte i 
enlighet med artikel 6.3 skall minst 
tre stödmottagare från minst tre regioner i 
minst två medlemsstater delta, och de skall i 
varje insats samarbeta i följande avseenden: 

2. I insatser som väljs ut i operativa program 
för interregionalt samarbete och 
samarbetsnätverk och erfarenhetsutbyte i 
enlighet med artikel 6.3 skall minst 
tre stödmottagare från minst tre regioner i 
minst två medlemsstater delta, och de skall i 
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planeringen, genomförandet, 
personalrekryteringen och finansieringen.

varje insats samarbeta i följande avseenden: 
planeringen, genomförandet, 
personalrekryteringen och finansieringen.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att integrera det interregionala samarbetet i målet ”Europeiskt regionalt 
samarbete”.

Ändringsförslag från Jean Marie Beaupuy

Ändringsförslag 309
Artikel 19, punkt 2

2. I insatser som väljs ut i operativa program 
för samarbetsnätverk och erfarenhetsutbyte i 
enlighet med artikel 6.3 skall minst tre 
stödmottagare från minst tre regioner i minst 
två medlemsstater delta, och de skall i varje 
insats samarbeta i följande avseenden: 
planeringen, genomförandet, 
personalrekryteringen och finansieringen.

2. I insatser som väljs ut i operativa program 
för interregionalt samarbete och 
samarbetsnätverk och erfarenhetsutbyte i 
enlighet med artikel 6.3 skall minst tre 
stödmottagare från minst tre regioner i minst 
två medlemsstater delta, och de skall i varje 
insats samarbeta i följande avseenden: 
planeringen, genomförandet, 
personalrekryteringen och finansieringen.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att integrera det interregionala samarbetet i målet ”Europeiskt regionalt 
samarbete”.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 310
Artikel 19, punkt 2

2. I insatser som väljs ut i operativa program 
för samarbetsnätverk och erfarenhetsutbyte i 
enlighet med artikel 6.3 skall minst 
tre stödmottagare från minst tre regioner i 
minst två medlemsstater delta, och de skall i 
varje insats samarbeta i följande avseenden: 
planeringen, genomförandet, 

2. I insatser som väljs ut i operativa program 
för interregionalt samarbete och 
samarbetsnätverk och erfarenhetsutbyte i 
enlighet med artikel 6.3 skall minst 
tre stödmottagare från minst tre regioner i 
minst två medlemsstater delta, och de skall i 
varje insats samarbeta i följande avseenden: 
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personalrekryteringen och finansieringen. planeringen, genomförandet, 
personalrekryteringen och finansieringen.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att bringa artikel 19 i överensstämmelse med den ändrade artikel 6 
(se ändringsförslag 6), det vill säga att integrera det interregionala samarbetet i målet 
”Europeiskt regionalt samarbete”.

Ändringsförslag från Eluned Morgan och Catherine Stihler

Ändringsförslag 311
Artikel 20, punkt 1, led b

b) Hela genomförandet. b) Hela genomförandet eller övervakning av
genomförandet.

Or. en

Motivering

Partnerorganet kan i vissa fall övervaka ett projekt i stället för att genomföra det själv.

Ändringsförslag från Eluned Morgan och Catherine Stihler

Ändringsförslag 312
Artikel 20, punkt 1, led d

d) Kontroller av att stödmottagarnas 
deklarerade utgifter har attesterats av de 
revisorer som avses i artikel 14.2.

d) Kontroller av att stödmottagarnas 
deklarerade utgifter har attesterats av de 
revisorer som avses i artikel 14.2 (dock utan 
att göra dessa kontroller till en ny kontroll 
av fordringarna).

Or. en

Motivering

En ny kontroll av fordringarna skulle vara dubbelarbete.
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Ändringsförslag från Eluned Morgan och Catherine Stihler

Ändringsförslag 313
Artikel 21

De revisorer som avses i artikel 14.2 skall 
attestera att gällande lagar och regler har 
iakttagits vad beträffar varje stödmottagares 
deklarerade utgifter. Varje deltagande 
stödmottagare skall ha ansvaret för 
eventuella felaktigheter beträffande sina 
deklarerade utgifter.

De oberoende revisorer som avses i artikel 
14.2 skall attestera att gällande lagar och 
regler har iakttagits vad beträffar varje 
stödmottagares deklarerade utgifter. Varje 
deltagande stödmottagare skall ha ansvaret 
för eventuella felaktigheter beträffande sina 
deklarerade utgifter.

Or. en

Motivering

Externa oberoende revisorer är tillräckligt för att kontrollera utgifterna.

Ändringsförslag från Christa Prets

Ändringsförslag 314
Artikel 22, punkt 1

1. I fråga om gränsöverskridande samarbete 
kan en finansiering, i väl motiverade fall, på 
upp till 20 % av budgeten för ett operativt 
program beviljas för insatser i områden på 
NUTS 3-nivå som gränsar till sådana 
områden som avses i artikel 7.1 i förordning 
(EG) nr (…).

1. I fråga om gränsöverskridande samarbete 
kan en finansiering, i väl motiverade fall, på 
upp till 20 % av budgeten för ett operativt 
program beviljas för insatser utanför 
samarbetsområdet, särskilt i områden på 
NUTS 3-nivå som gränsar till sådana 
områden som avses i artikel 7.1 i förordning 
(EG) nr (…).

Or. de

Motivering

Det vore lämpligt med en något mer flexibel version av den klausul som utökar 
insatsmöjligheterna, och som redan ingår i kommissionens förslag.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 315
Artikel 22, punkt 1
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1. I fråga om gränsöverskridande samarbete 
kan en finansiering, i väl motiverade fall, på 
upp till 20 % av budgeten för ett operativt 
program beviljas för insatser i områden på 
NUTS 3-nivå som gränsar till sådana 
områden som avses i artikel 7.1 i förordning 
(EG) nr (…).

1. I fråga om gränsöverskridande samarbete 
kan en finansiering, i väl motiverade fall, på 
upp till 20 % av budgeten för ett operativt 
program beviljas för insatser utanför 
samarbetsområdet, särskilt i områden på 
NUTS 3-nivå som gränsar till sådana 
områden som avses i artikel 7.1 i förordning 
(EG) nr (…).

Or. de

Motivering

Det vore lämpligt med en något mer flexibel version av den klausul som utökar 
insatsmöjligheterna, och som redan ingår i kommissionens förslag.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 316
Artikel 22, punkt 3, stycke 1

3. I fråga om gränsöverskridande och 
transnationellt samarbete kan ERUF, med 
ett belopp som motsvarar högst 10 % av 
fondens stöd till det operativa programmet, 
finansiera utgifter som uppstår i 
genomförandet av insatser eller delar av 
insatser i länder utanför EU, under 
förutsättning att detta gagnar områden inom 
EU.

3. I fråga om gränsöverskridande samarbete 
kan ERUF, med ett belopp som motsvarar 
högst 5 % av fondens stöd till det operativa 
programmet, finansiera utgifter som uppstår 
i genomförandet av insatser eller delar av 
insatser i länder utanför EU, under 
förutsättning att detta gagnar områden inom 
EU.

Or. en

Motivering

ERUF skall inte finansiera utvecklingen i tredje land inom ramen för transnationellt 
samarbete. När det gäller gränsöverskridande samarbete skall begränsningen av de utgifter 
som uppstår i genomförandet av insatser i länder utanför EU sänkas till 5 %. Den föreslagna 
gränsen på 10 % förefaller allt för generös gentemot tredje land.
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