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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 317
Betragtning 10

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

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

Or. es
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Begrundelse

Ordet "visse" bør fjernes foran "øer", idet begrebet er tvetydigt og kan virke begrænsende for 
nogle af øerne. Det er nødvendigt også at lade bestemmelsen omfatte "isolerede europæiske 
byer på andre kontinenter", eftersom disse byer står over for problemer, der svarer til dem, 
øerne kan have.

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

Ændringsforslag 318
Artikel 4, indledning

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

4. Under målet "konvergens" og i de 
regioner, der omtales i artikel 6, stk. 2, i 
Rådets forordning (EF) nr. … om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden, skal
støtten fra EFRU koncentreres om at fremme 
en bæredygtig integreret økonomisk 
udvikling regionalt og lokalt ved at 
mobilisere og styrke den eksisterende 
kapacitet ved hjælp af programmer, der har 
til formål at modernisere og diversificere de 
regionale økonomiske strukturer, navnlig 
inden for følgende områder:

Or. es

Begrundelse

På denne måde vil nuværende regioner under mål 1, der ikke længere henhører herunder på 
grund af deres vækst, komme ind under det nye mål "konvergens" og være berettiget til en 
behandling som den, der i indeværende periode 2000-2006 gives dem, der på grund af deres 
økonomiske vækst forsvinder fra mål 1.

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

Ændringsforslag 319
Artikel 4, nr. 10

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

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

Begrundelse

Det er nødvendigt at støtte investeringer i SMV og i de virksomheder, der er kilde til og 
primus motor for udviklingen i en region eller en regions vigtige områder.

Ændringsforslag af Ona Juknevičienė

Ændringsforslag 320
Artikel 7, litra d

d) lokaler d) opførelse af nye lokaler

Or. en

Begrundelse

Nyindretning og renovering af lokaler er en af de vigtigste kilder til at opnå en bæredygtig 
byudvikling, herunder bedre energieffektivitet, sikkerhed og livskvalitet. I mange tilfælde kan 
genopbygning af nedslidte områder kun gennemføres ved ombygning eller nedrivning af 
boligbebyggelse i dårlig stand. Eftersom bæredygtig byudvikling er et prioriteret spørgsmål 
på europæisk plan, bør strukturfondene støtte boligrelaterede udgifter for at puste nyt liv i 
ugunstigt stillede områder.

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

Ændringsforslag 321
Artikel 11, litra b a (nyt)

ba) støtte til udligning af mangler inden for 
teknologisk innovation og forskning samt 
udvikling (I&F&U).

Or. es

Begrundelse

Adgangsvanskeligheder er ikke kun aktuelle for godstransport og transportservice, men også 
og især inden for elektronisk kommunikation, telekommunikation og informationssamfundets 
udvikling.
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Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar og Inés Ayala Sender

Ændringsforslag 322
Artikel 13

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

Med forbehold af artikel 55 i forordning 
(EF) nr. ... kan Kommissionen på 
anmodning af medlemsstaterne foreslå regler 
for bestemte udgiftskategoriers 
støtteberettigelse, som erstatter nationale 
regler, idet der i hvert enkelt tilfælde 
præciseres en frist for fastsættelsen af disse 
regler, der ligger før starten på 
gennemførelsen af de heraf omfattede 
projekter. Disse fællesskabsregler for 
udgifters støtteberettigelse fastlægges i en 
kommissionsforordning i overensstemmelse 
med artikel 104, stk. 3, i forordning (EF) 
nr. …

Or. es

Begrundelse

På grund af disse programmers særlige natur burde der præciseres en frist, som tvinger 
Kommissionen til at fastsætte disse regler, før de heraf omfattede projekter påbegyndes, 
således at det står klart, hvilke udgifter der er støtteberettigede, og man undgår problemer 
fremover.
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