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KORTFATTAD MOTIVERING

Allmän information

Hittills har sammanhållningspolitikens inflytande på utvecklingen av transportinfrastrukturen 
liksom på den socioekonomiska utvecklingen i EU:s medlemsstater varit klart positiv. EU-
fonderna inverkar i hög grad på den ekonomiska tillväxten, investeringarna och 
arbetsmarknaden liksom på utvecklingen av en inre marknad för transporter i EU och den inre 
och yttre ekonomiska balansen i medlemsstaterna. Genomförandet av 
sammanhållningspolitiken bidrar inte bara till att minska avståndet mellan de enskilda 
medlemsstaterna utan också till att begränsa skillnaderna i utvecklingsnivå mellan regionerna.

Det framgår tydligt av genomförda studier att struktur- och investeringsfonder i hög grad 
bidragit till en ökad BNP-tillväxt och till en snabbare ekonomisk konvergens i 
medlemsstaterna. EU-fonderna leder också till en betydande ökning av sysselsättningen i de 
minst utvecklade regionerna och till en minskning av arbetslösheten på nationell nivå. 

Sammanhållningspolitiken stöder effektivt processen för skapande av nya arbetstillfällen och 
finansierar program för förbättring av arbetstagarnas kvalifikationer, vilket förenklar 
anpassningen till de föränderliga anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. 
Sammanhållningspolitiken och dess instrument hör fortfarande till de viktigaste instrumenten 
för att öka utvecklingsnivån i många EU-medlemsstater. Sammanhållningsfonden är det 
finansieringsinstrument som i störst utsträckning bidrar till uppnåendet av konvergensmålen, 
genom genomförandet av strategiska projekt i fråga om miljöskydd och TEN-T-näten.

Den 29 maj 2018 offentliggjorde kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), Europeiska socialfonden (ESF+), Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och 
fiskerifonden (EHFF), och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och 
migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och 
visering (nedan kallat ramförordningen). Huvudsyftet med denna förordning är att 
effektivisera och enhetliggöra bestämmelserna för utnyttjande av de gemensamt förvaltade 
fonderna under perioden 2021–2027. 

I förslaget till förordning fastställs budgeten för ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning till 330,6 miljarder euro. Detta inbegriper ett belopp på 41,394 miljarder 
euro för Sammanhållningsfonden, av vilket 10 miljarder euro har reserverats för Fonden för 
ett sammanlänkat Europa. 

Föredragandens ståndpunkt

Med tanke på det nya förslagets mycket tekniska och detaljerade utförande har föredraganden 
i första hand koncentrerat sig på aspekter som direkt påverkar investeringarna i 
transportsektorn.

Föredraganden stöder det grundläggande målet, som ledde till att förslaget till ramförordning 
utarbetades, dvs. behovet av att kraftigt minska onödiga administrativa hinder samtidigt som 
det säkerställs en hög tillförlitlighet vad gäller utgifternas laglighet och korrekthet. 
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Föredraganden anser att förfarandena måste göras mer flexibla i syfte att anpassa 
bestämmelserna för utnyttjande av befintliga program till ändrade behov och ekonomiska 
förutsättningar samt i syfte att bättre anpassa dessa program till EU:s prioriteringar.

Föredraganden anser att det finns ytterligare utrymme för förenkling och rationalisering av 
genomförandet, som kommissionen hittills inte har utnyttjat. Några av de lösningar som togs 
fram i samband med den senaste omarbetningen av förordning 1303/2013 (det så kallade 
samlingsförslaget) har exempelvis inte tagits med av kommissionen i föreliggande förslag. 
Dessutom kommer inte alla de lösningar som kommissionen föreslagit att bidra till ett 
förenklat och rationaliserat genomförande.

Vad gäller de medel som överförs från Sammanhållningsfonden till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa är 30 % av dessa medel omedelbart tillgängliga för alla 
sammanhållningsländer på konkurrensutsatta villkor, medan 70 % fördelas genom nationella 
anslag. Under perioden 2014–2020 däremot fördelades samtliga medel ur 
Sammanhållningsfonden genom nationella anslag, vilka inom ramen för dessa anslag kunde 
användas under tre år, varefter de gjordes tillgängliga på konkurrensutsatta villkor. 

Föredraganden stöder inte förslaget att 30 % av de medel som överförts från anslaget för 
Sammanhållningsfonden till Fonden för ett sammanlänkat Europa omedelbart ska vara 
tillgängliga för alla medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden. 
Föredraganden anser att hela det belopp som överförts från Sammanhållningsfonden till 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, dvs. 10 miljarder euro, bör delas upp i nationella anslag 
(som ska kunna användas under en begränsad period) i proportion till de enskilda 
medlemsstaternas bidrag. En sådan lösning fungerar i den innevarande budgetramen och det 
finns inga sakliga eller praktiska skäl att minska de nationella anslagen till 70 %.

Kommissionen föreslår också att samfinansieringsnivån ska sänkas från dagens 85 % till 
70 % för mindre utvecklade regioner, vilket kommer att kräva mycket större involvering av 
nationella resurser i genomförandet av program som genomförs med hjälp av medel som 
överförts från Sammanhållningsfonden. 

Detta innebär att stora investeringar i transportinfrastruktur som genomförs med medel som 
överförts från Sammanhållningsfonden kommer att kräva ett större bidrag från den nationella 
budgeten. En sådan lösning innebär att det blir omöjligt att genomföra många investeringar 
samtidigt och kommer att drabba i första hand investeringar i transportsektorn som är mycket 
kapitalintensiva. De flesta av dem skulle inte ha genomförts utan den samfinansiering som 
hittills har tillämpats. Den föreslagna minskningen av samfinansieringen från 
Sammanhållningsfonden och ökningen av den nationella samfinansieringen kommer inte bara 
att öka medlemsstaternas ansvarstagande, utan kommer även att blockera genomförandet av 
många infrastrukturprojekt. 

Kommissionen föreslår att den befintliga n+3-regeln ska ersättas med n+2-regeln. N+3-regeln 
är särskilt förmånlig för komplicerade och storskaliga fleråriga investeringsprojekt som 
genererar stora utgifter och säkerställer den tidsram som behövs för alla faser i projektets 
livscykel. Sådana projekt är bl.a. transportprojekt. N+2-regeln garanterar inte en snabbare 
investeringsprocess, utan skärper bara sanktionerna för medlemsstater som inte certifierar 
medel i lämplig takt. Detta riskerar att leda till att det blir omöjligt att upprätthålla den 
programgenomförandetakt som fastställs av n+2-regeln och medlemsstaterna går därmed 
miste om en betydande del av anslaget.

Föredraganden är också bekymrad över den planerade minskningen av 
Sammanhållningsfondsmedel liksom över frångåendet av principen att 
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Sammanhållningsfonden står för en tredjedel av det totala anslaget. Det föreslagna anslaget 
för Sammanhållningsfonden för perioden 2021–2027 uppgår till 41,4 miljarder euro jämfört 
med 75,8 miljarder euro i den innevarande budgetramen, vilket är en sänkning med 45 % i 
reala termer. Bruttonationalinkomsten per capita i de medlemsstater som erhåller stöd ur 
Sammanhållningsfonden har dock inte ökat i samma utsträckning. En sådan betydande 
minskning av Sammanhållningsfonden kommer att begränsa möjligheten att tillgodose stora 
investeringsbehov i grundläggande transportinfrastruktur i sammanhållningsländerna.

Föredraganden invänder också mot den förteckning över nödvändiga villkor som föreslås i 
förordningens bilaga, särskilt för transportsektorns del. I synnerhet kan kravet på att i den 
övergripande transportplaneringen inkludera uppgifter om budgetmässiga resurser som 
behövs för att täcka kostnader för drift och underhåll av befintliga och planerade 
infrastrukturer ifrågasättas. 

Föredraganden ställer sig också frågande till kopplingen mellan användningen av EU-medel 
och rättsstatsprincipen. Endast med objektiva icke politiserade och icke-diskriminerande 
kriterier kommer de förväntade resultaten i detta avseende att kunna nås. Föredraganden 
påpekar att förslaget till förordning om skydd av unionens budget i händelse av generella 
brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna, i den lydelse som lagts fram av 
kommissionen, inte uppfyller dessa kriterier. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för regional utveckling att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Finansieringen inom ramen för 
sammanhållningspolitiken för perioden 
2021-2027 bör ökas i enlighet med den 
resolution som antagits av 
Europaparlamentet eller åtminstone 
behållas på samma nivå som under den 
nuvarande fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Sådana övergripande finansiella 
regler som Europaparlamentet och rådet 
antar med stöd av artikel 322 i EUF-
fördraget är tillämpliga på den här 
förordningen. De reglerna anges i 
budgetförordningen och reglerar särskilt 
förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande och reglerar även kontroller 
av de ekonomiska aktörernas ansvar. 
Regler som antas med stöd av artikel 322 i 
EUF-fördraget avser också skydd av 
unionens budget i händelse av generella 
brister när det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna, eftersom iakttagandet av 
rättstatens principer är en förutsättning för 
sund ekonomisk förvaltning och effektiv
unionsfinansiering.

(6) Sådana övergripande finansiella 
regler som Europaparlamentet och rådet 
antar med stöd av artikel 322 i EUF-
fördraget är tillämpliga på den här 
förordningen. De reglerna anges i 
budgetförordningen och reglerar särskilt 
förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande och reglerar även kontroller 
av de ekonomiska aktörernas ansvar. 
Regler som antas med stöd av artikel 322 i 
EUF-fördraget avser åtgärder som 
sammankopplar fondernas effektivitet 
med en sund ekonomisk styrning och
skydd av unionens budget i händelse av 
generella brister när det gäller rättsstatens 
principer i medlemsstaterna, eftersom 
iakttagandet av sund ekonomisk styrning 
och rättsstatens principer är en 
förutsättning för sund och effektiv 
ekonomisk förvaltning av
unionsfinansiering.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Med tanke på betydelsen av att 
motverka klimatförändringar i enlighet 
med unionens åtagande att genomföra 
Parisavtalet och Förenta nationernas mål 
för hållbar utveckling bör fonderna bidra 
till att integrera klimatåtgärder i den 
normala verksamheten och nå det 
övergripande målet att 25 % av unionens 
budget ska anslås till stöd för klimatmålen.

(9) Med tanke på betydelsen av att 
motverka klimatförändringar i enlighet 
med unionens åtagande att genomföra 
Parisavtalet och Förenta nationernas mål 
för hållbar utveckling bör fonderna bidra 
till att integrera en rättvis 
energiomställning och klimatåtgärder i 
den normala verksamheten för att nå det 
övergripande målet att minst 25 % av 
unionens budget ska anslås till stöd för 
åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna, under perioden för 
den fleråriga budgetramen 2021–2027, 
och att andelen så snart som möjligt, och 
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senast 2027, ska ha ökats till 30 %. Detta 
ska ske bland annat genom 
omstruktureringar i 
kolbrytningsregionerna exempelvis 
genom en fond för en rättvis 
energiomställning.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Finansieringen av 
sammanhållningspolitiken under 
perioden 2021–2027 ska ligga kvar på 
åtminstone samma budgetnivå som under 
perioden 2014–2020, för att göra det 
möjligt att uppnå grundläggande politiska 
mål, genomföra stora investeringsprojekt 
och få till stånd en utjämning av 
skillnaderna i utvecklingsnivå mellan 
regionerna.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett smartare Europa genom 
innovativ och smart ekonomisk
omvandling.

a) Ett konkurrenskraftigt, smartare 
och hållbart Europa genom att stärka dess 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning, genom att minska de 
nationella och regionala socioekonomiska 
asymmetrierna och främja innovativ och 
smart ekonomisk omvandling.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett grönare och koldioxidsnålare 
Europa genom ren och rättvis 
energiomställning, gröna och blå 
investeringar, den cirkulära ekonomin, 
klimatanpassning, riskförebyggande och 
riskhantering.

b) Ett grönare och koldioxidsnålare 
Europa genom ren och rättvis 
energiomställning, gröna och blå 
investeringar, den cirkulära ekonomin, 
struktur- och klimatanpassning, 
riskförebyggande och riskhantering.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ett mer sammanlänkat Europa 
genom förbättrad mobilitet och regional 
IKT-konnektivitet.

c) Ett mer och bättre sammanlänkat 
Europa genom förbättrad hållbar 
transport, säker och intelligent mobilitet, 
intermodalitet, interoperabilitet, särskilt 
inom transportsektorn, och regional IKT-
konnektivitet, inbegripet genom minskad 
isolering av de yttersta randområdena 
genom investeringar i deras tillgänglighet 
och satsningar på grön mobilitet.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Ett mer sammanhållet Europa genom 
stöd till integrering av personer med 
funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får genomföra 
samarbetet mellan de yttersta 

3. Kommissionen får genomföra 
samarbetet mellan de yttersta 
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randområdena inom målet Europeiskt 
territoriellt samarbete (Interreg) inom 
ramen för indirekt förvaltning.

randområdena inom målet Europeiskt 
territoriellt samarbete (Interreg) inom 
ramen för indirekt förvaltning, om detta på 
förhand godkänts av parterna.

Motivering

Förtydligande i enlighet med artikel 60 i förslaget till förordning om målet Europeiskt 
territoriellt samarbete (Interreg) (COM(2018)0374). 

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Minst en gång om året ska 
kommissionen samråda med de 
organisationer som företräder parterna på 
unionsnivå om genomförandet av 
programmen.

4. Minst en gång om året ska 
kommissionen samråda med de 
organisationer som företräder parterna på 
unionsnivå om genomförandet av 
programmen, och informera 
Europaparlamentet och rådet om 
resultatet.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska lämna in 
partnerskapsöverenskommelse till 
kommissionen innan eller samtidigt som 
den lämnar in det första programmet.

2. Medlemsstaten ska lämna in 
partnerskapsöverenskommelse till 
kommissionen innan eller samtidigt som 
den lämnar in det första programmet, men 
senast den 31 december 2021.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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a) De valda politiska målen, med 
uppgift om vilka fonder och program som 
ska användas för att uppnå dessa mål och 
en motivering för detta, samt i tillämpliga 
fall en motivering för varför man valt att 
använda InvestEU:s genomförandemodell, 
med beaktande av relevanta landsspecifika 
rekommendationer.

a) De valda politiska målen, med 
uppgift om vilka fonder och program som 
ska användas för att uppnå dessa mål och 
en motivering för detta, samt i tillämpliga 
fall en motivering för varför man valt att 
använda InvestEU:s genomförandemodell, 
bland annat med beaktande av relevanta 
landsspecifika rekommendationer.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bedöma 
partnerskapsöverenskommelsen och dess 
överensstämmelse med den här 
förordningen och med de fondspecifika 
bestämmelserna. Vid sin bedömning ska 
kommissionen särskilt beakta relevanta 
landsspecifika rekommendationer.

1. Kommissionen ska bedöma 
partnerskapsöverenskommelsen och dess 
överensstämmelse med den här 
förordningen och med de fondspecifika 
bestämmelserna. Vid sin bedömning ska 
kommissionen beakta bestämmelserna i 
artiklarna 4 och 8 och, i förekommande 
fall, relevanta landsspecifika 
rekommendationer.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får framföra sina 
synpunkter inom tre månader efter det att 
medlemsstaten har lämnat in 
partnerskapsöverenskommelsen.

2. Kommissionen får framföra sina 
synpunkter inom två månader efter det att 
medlemsstaten har lämnat in 
partnerskapsöverenskommelsen.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaten ska se över 3. Medlemsstaten ska inom en månad 



AD\1169258SV.docx 11/42 PE627.581v02-00

SV

partnerskapsöverenskommelsen med 
beaktande av kommissionens synpunkter.

se över partnerskapsöverenskommelsen 
med beaktande av synpunkter som 
inkommit från kommissionen.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om 
godkännande av 
partnerskapsöverenskommelsen senast fyra 
månader efter den dag då den 
partnerskapsöverenskommelsen lämnades 
in av den berörda medlemsstaten. 
Partnerskapsöverenskommelsen ska inte 
ändras.

4. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om 
godkännande av 
partnerskapsöverenskommelsen senast fyra 
månader efter den dag då den 
partnerskapsöverenskommelsen lämnades 
in av den berörda medlemsstaten för första 
gången. Partnerskapsöverenskommelsen 
ska inte ändras.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De belopp som avses i punkt 1 ska 
användas för projekt som genomförs av 
respektive medlemsstat, inom ramen för 
den del av InvestEU som är lämplig.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Omfattningen och nivån på det 
innehållande av åtaganden eller betalningar 
som ska göras ska vara proportionella, 
respektera principen om likabehandling av 
medlemsstater samt ta hänsyn till de 
ekonomiska och sociala förhållandena i 

9. Omfattningen och nivån på det 
innehållande av åtaganden eller betalningar 
som ska göras ska vara proportionella, 
respektera principen om likabehandling av 
medlemsstater samt ta hänsyn till de 
ekonomiska och sociala förhållandena i 
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den berörda medlemsstaten, särskilt när det 
gäller nivån av arbetslöshet, fattigdom och 
social utestängning i den berörda 
medlemsstaten i förhållande till unionens 
genomsnitt och effekterna av innehållandet 
på den berörda medlemsstatens ekonomi. 
Särskild hänsyn ska tas till effekterna av 
innehållandet på program som är viktiga 
för att åtgärda negativa ekonomiska och 
sociala förhållanden.

den berörda medlemsstaten, särskilt när det 
gäller nivån av arbetslöshet, fattigdom och 
social utestängning i den berörda 
medlemsstaten i förhållande till unionens 
genomsnitt och effekterna av innehållandet 
på den berörda medlemsstatens ekonomi. 
Särskild hänsyn ska tas till effekterna av 
innehållandet på program som är viktiga 
för att åtgärda negativa strukturella 
ekonomiska och sociala förhållanden, t.ex. 
i de yttersta randområdena.

Motivering

På grund av den strukturella, sociala och ekonomiska situationen i de yttersta randområdena, 
som medför begräsningar och skapar extra kostnader för deras utveckling, ger artikel 349 i 
EUF-fördraget dem särskild status. En sammankoppling av sammanhållningspolitiken och 
den europeiska planeringsterminen får inte ge upphov till innehållande av åtaganden eller 
betalningar i regionerna när staten snarare än regionerna har brutit mot sina skyldigheter.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) relaterade typer av åtgärder, 
inklusive en förteckning över planerade 
insatser av strategisk betydelse och deras 
förväntade bidrag till dessa särskilda mål 
och till de makroregionala strategierna och 
havsområdesstrategierna, i tillämpliga fall,

i) relaterade typer av åtgärder, 
inklusive en förteckning över planerade 
insatser av strategisk betydelse och deras 
förväntade bidrag till dessa särskilda mål 
och till de makroregionala strategierna och 
havsområdesstrategierna, i tillämpliga fall,
samt en tidsplan,

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bedöma 
programmet och dess överensstämmelse 
med den här förordningen och med de 
fondspecifika förordningarna, samt 

1. Kommissionen ska bedöma 
programmet och dess överensstämmelse 
med den här förordningen och med de 
fondspecifika förordningarna, samt 
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samstämmigheten med 
partnerskapsöverenskommelsen. Vid sin 
bedömning ska kommissionen särskilt 
beakta relevanta landsspecifika 
rekommendationer.

samstämmigheten med 
partnerskapsöverenskommelsen. Vid sin 
bedömning ska kommissionen beakta 
bestämmelserna i artiklarna 4 och 8 och, i 
förekommande fall, relevanta 
landsspecifika rekommendationer.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får framföra sina 
synpunkter inom tre månader efter det att 
medlemsstaten har lämnat in programmet.

2. Kommissionen får framföra sina 
synpunkter inom två månader efter det att 
medlemsstaten har lämnat in programmet.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaten ska se över 
programmet med beaktande av 
kommissionens synpunkter.

3. Medlemsstaten ska se över 
programmet med beaktande av synpunkter 
som inkommit från kommissionen.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om 
godkännande av programmet senast sex
månader efter den dag då programmet 
lämnades in av medlemsstaten.

4. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om 
godkännande av programmet senast fyra
månader efter den dag då programmet 
lämnades in av medlemsstaten för första 
gången.

Ändringsförslag 24
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma 
ändringen och hur den följer den här 
förordningen och de fondspecifika 
förordningarna, inklusive kraven på 
nationell nivå, och den får lämna 
synpunkter inom tre månader från 
inlämningen av det ändrade programmet.

2. Kommissionen ska bedöma 
ändringen och hur den följer den här 
förordningen och de fondspecifika 
förordningarna, inklusive kraven på 
nationell nivå, och den får lämna 
synpunkter inom två månader från 
inlämningen av det ändrade programmet.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaten ska se över det 
ändrade programmet med beaktande av 
kommissionens synpunkter.

3. Medlemsstaten ska inom en månad 
se över det ändrade programmet med 
beaktande av synpunkter som inkommit 
från kommissionen.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska godkänna 
ändringen av programmet inom sex
månader efter det att det lämnats in av 
medlemsstaten.

4. Kommissionen ska godkänna 
ändringen av programmet inom fyra
månader efter det att det lämnats in av 
medlemsstaten för första gången.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För de yttersta randområdena får 
medlemsstaten under programperioden 
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föra över högst 10 % av den ursprungliga 
tilldelningen för en prioritering, men inte 
mer än 5 % av programbudgeten, till en 
annan prioritering för samma fond inom 
samma program.

Motivering

På grund av den strukturella, sociala och ekonomiska situationen i de yttersta randområdena, 
som medför begräsningar och skapar extra kostnader för deras utveckling, ger artikel 349 i 
EUF-fördraget dem särskild status. Av detta skäl behövs större flexibilitet för de yttersta 
randområdena när det gäller överföringen av medel från en prioritering till en annan inom 
samma program, vilket gör det möjligt att ta itu med strukturella och oväntade hinder, i 
synnerhet katastrofer som orsakas av klimatförändringar.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stöd från Eruf inom målet 
Investering för sysselsättning och tillväxt 
samt stöd från Sammanhållningsfonden: 
2.5 %;

a) Stöd från Eruf inom målet 
Investering för sysselsättning och tillväxt 
samt stöd från Sammanhållningsfonden: 
2,5 %, för de yttersta randområdena: 4 %.

Motivering

På grund av den strukturella, sociala och ekonomiska situationen i de yttersta randområdena, 
som medför begräsningar och skapar extra kostnader för deras utveckling, ger artikel 349 i 
EUF-fördraget dem särskild status. Dessa extra kostnader påverkar även förvaltningen, 
kontrollen och övervakningen av programmen.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd från ESF+: 4 %, program 
enligt artikel 4.1 c vii i ESF+-förordningen: 
5 %;

b) Stöd från ESF+: 4 % och 5 % för 
de yttersta randområdena, program enligt 
artikel 4.1 c vii i ESF+-förordningen: 5 %.
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Motivering

På grund av den strukturella, sociala och ekonomiska situationen i de yttersta randområdena, 
som medför begräsningar och skapar extra kostnader för deras utveckling, ger artikel 349 i 
EUF-fördraget dem särskild status. Dessa extra kostnader påverkar även förvaltningen, 
kontrollen och övervakningen av programmen.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stöd från EHFF: 6 %; c) Stöd från EHFF: 6 %, för de 
yttersta randområdena: 7 %.

Motivering

På grund av den strukturella, sociala och ekonomiska situationen i de yttersta randområdena, 
som medför begräsningar och skapar extra kostnader för deras utveckling, ger artikel 349 i 
EUF-fördraget dem särskild status. Dessa ytterligare kostnader påverkar även förvaltningen, 
kontrollen och övervakningen av programmen.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den förvaltande myndigheten ska senast 
den 31 januari, den 31 mars, den 31 maj, 
den 31 juli, den 30 september och den 
30 november varje år på elektronisk väg 
föra över kumulativa uppgifter till 
kommissionen i enlighet med mallen i 
bilaga VII.

Den förvaltande myndigheten ska senast 
den 31 maj och den 30 november varje år 
på elektronisk väg föra över kumulativa 
uppgifter till kommissionen i enlighet med 
mallen i bilaga VII.

Motivering

Programförvaltning är mycket invecklat och om vissa uppgifter stryks blir det lättare att 
genomföra programmen.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den första överföringen ska göras senast 
den 31 januari 2022 och den sista 
överföringen senast den 31 januari 2030.

Den första överföringen ska göras senast 
den 31 maj 2022 och den sista 
överföringen senast den 31 januari 2030.

Motivering

Programförvaltning är mycket invecklat och om vissa uppgifter stryks blir det lättare att 
genomföra programmen.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den förvaltande myndigheten ska 
inom sex månader från godkännandet av 
programmet säkerställa att det finns en 
webbplats med information om de program 
som den ansvarar för, som omfattar 
programmets mål, verksamhet, tillgängliga 
finansieringsmöjligheter och resultat.

1. Den förvaltande myndigheten ska 
inom sex månader från godkännandet av 
programmet säkerställa att det finns en 
webbplats med information om de program 
som den ansvarar för, som omfattar 
programmets mål, verksamhet, tidsplan för 
ansökningsomgångar, tillgängliga 
finansieringsmöjligheter och resultat.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Insatser ska inte väljas ut för stöd 
från fonderna om de har byggts färdigt 
eller genomförts fullt ut innan ansökan om 
stöd inom programmet lämnades in till den 
förvaltande myndigheten, oavsett om alla 
relaterade betalningar har gjorts.

6. Insatser ska inte väljas ut för stöd 
från fonderna om de har byggts färdigt 
eller genomförts fullt ut innan ansökan om 
stöd inom programmet lämnades in till den 
förvaltande myndigheten, oavsett om alla 
relaterade betalningar har gjorts. Denna 
punkt ska inte gälla för stödet enligt 
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artikel 21 i förordning (EU) nr XXX (om 
Europeiska havs- och fiskerifonden) 
avseende kompensation för extra 
kostnader för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter i de yttersta 
randområdena och verksamhet som är 
kopplad till det extra särskilda anslaget 
för de yttersta randområdena i förordning 
(EU) nr XXXX (Eruf och 
Sammanhållningsfonden).

Motivering

Förtydligande av att denna punkt inte gäller för EHFF i enlighet med artikel 21 i 
kommissionens förslag eller för Eruf och Sammanhållningsfonden, särskilt det extra särskilda 
anslaget för de yttersta randområdena.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Företag från tredjeländer får endast delta 
i upphandlingsförfaranden för EU-
finansierade projekt om det även är 
möjligt för EU-företag att delta i offentlig 
upphandling i dessa företags 
ursprungsländer.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 61a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 61a

Statligt stöd

Insatser som finansieras genom de 
program som omfattas av denna 
förordning ska anses följa EU:s regler för 
statligt stöd.
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Motivering

Automatisk kompatibilitet kommer att bidra till att göra förvaltningen av programmen 
effektivare.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Kommissionen ska anta en 
genomförandeakt som fastställer det format 
som ska användas vid rapporteringen av 
oriktigheter i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 109.2, för att 
säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av den här artikeln.

(11) Kommissionen ska anta en 
genomförandeakt som fastställer det format 
som ska användas vid rapporteringen av 
oriktigheter i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 109.2, för att 
säkerställa enhetliga villkor och regler för 
genomförandet av den här artikeln.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förfarandena i alla skeden ska 
genomföras med hjälp av elektroniska 
tjänster och med fullständig insyn.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 2021: 0,5 %; a) 2021: 1 %.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 1,0 %.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 2 %.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 2,5 %.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2,5 %.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) 2026: 0.5% f) 2026: 2,5 %.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
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Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) 2027-2029: 3%.

Motivering

På grund av den strukturella, sociala och ekonomiska situationen i de yttersta randområdena, 
som medför begräsningar och skapar extra kostnader för deras utveckling, ger artikel 349 i 
EUF-fördraget dem särskild status. Upprätthållandet av de nuvarande 
förfinansieringsnivåerna, som anges i artikel 134 i förordning (EU) nr 1303/2013, är 
avgörande för genomförandet av programmen.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De medel för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning som är 
tillgängliga för budgetåtaganden för åren 
2021–2027 ska uppgå till 330 624 388 630
euro i 2018 års priser.

De medel för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning som är 
tillgängliga för budgetåtaganden för åren 
2021–2027 ska uppgå till 372 197 000 000
euro i 2018 års priser.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlen för målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt ska uppgå till 
97,5 % av de samlade medlen (dvs. till 322 
194 388 630 euro) och de ska fördelas på 
följande sätt:

1. Medlen för målet Investering för 
sysselsättning och tillväxt ska uppgå till 
97,5 % av de samlade medlen och de ska 
fördelas på följande sätt:

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 61,6 % (dvs. 198 621 593 157 euro) 
till mindre utvecklade regioner.

a) 61,6 % till mindre utvecklade 
regioner.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 14,3 % (dvs. 45 934 516 595 euro)
till övergångsregioner.

b) 14,3 % till övergångsregioner.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 10,8 % (dvs. 34 842 689 000 euro)
till mer utvecklade regioner.

c) 10,8 % till mer utvecklade regioner.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) 12,8 % (dvs. 41 348 556 877 euro)
till medlemsstater som får stöd från 
Sammanhållningsfonden.

d) 12,8 % till medlemsstater som får 
stöd från Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den tilläggsfinansiering för de yttersta 
randområdena som avses i punkt 1 e och 

376 928 934 euro från ESF+ ska läggas 
till den tilläggsfinansiering för de yttersta 
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som tilldelats ESF+ ska uppgå till 
376 928 934 euro.

randområdena som avses i punkt 1 e.

Motivering

Förtydligande enligt artikel 5.2 i förslaget till förordning om Europeiska socialfonden+.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast två år före 
tillkännagivandet av en FSE-
ansökningsomgång informera 
parlamentet och medlemsstaterna om 
storleken och kriterierna.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30 % av de medel som överförts till FSE 
ska vara tillgängliga omedelbart efter det 
att de förts över till de medlemsstater som 
är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden för att 
finansiera transportinfrastrukturprojekt i 
enlighet med förordning (EU) [the new 
CEF Regulation].

utgår

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 4 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regler som gäller för transportsektorn 
enligt förordning (EU) [new CEF 

Regler som gäller för transportsektorn 
enligt förordning (EU) [new CEF 
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Regulation] ska tillämpas i de särskilda 
ansökningsomgångar som avses i första 
stycket. Fram till den 31 december 2023
ska urvalet av de projekt som är berättigade 
till finansiering respektera de nationella 
anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden när det gäller 70 
% av de medel som förts över till FSE.

Regulation] ska tillämpas i de särskilda 
ansökningsomgångar som avses i första 
stycket. Fram till den 31 december 2022
ska urvalet av de projekt som är berättigade 
till finansiering respektera de nationella 
anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 4 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2024 ska 
medel som förts över till FSE och som inte 
har anslagits för ett 
transportinfrastrukturprojekt göras 
tillgängliga för alla medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden för att finansiera 
transportinfrastrukturprojekt i enlighet med 
förordning (EU) [the new CEF 
Regulation].

Från och med den 1 januari 2023 ska 
medel som förts över till FSE och som inte 
har anslagits för ett 
transportinfrastrukturprojekt göras 
tillgängliga för alla medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden för att finansiera 
transportinfrastrukturprojekt i enlighet med 
förordning (EU) [the new CEF 
Regulation].

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlen för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete (Interreg) ska uppgå 
till 2,5 % av de samlade medel som är 
tillgängliga för budgetåtaganden från 
fonderna för åren 2021–2027 (dvs. totalt 
8 420 000 000 euro).

7. Medlen för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete (Interreg) ska uppgå 
till 3 % av de samlade medel som är 
tillgängliga för budgetåtaganden från 
fonderna för åren 2021–2027 (dvs. totalt 
10 116 000 000 euro).

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) högst 15 % av de totala anslagen 
för mindre utvecklade regioner till 
övergångsregioner eller till mer 
utvecklade regioner samt från 
övergångsregioner till mer utvecklade 
regioner,

utgår

Motivering

En omfördelning av medel från mindre utvecklade regioner till de mest utvecklade regionerna 
överensstämmer inte med andan i sammanhållningspolitiken.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 70 % för mindre utvecklade 
regioner,

a) 85 % för mindre utvecklade 
regioner,

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 55 % för övergångsregioner, och b) 60 % för övergångsregioner, och

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 40 % för mer utvecklade regioner. c) 50 % för mer utvecklade regioner.
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medfinansieringsgraden för 
Sammanhållningsfonden får för varje 
prioritering inte överskrida 70 %.

Medfinansieringsgraden för 
Sammanhållningsfonden får för varje 
prioritering inte överskrida 85 %.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medfinansieringsgraden för 
Interregprogram får inte överstiga 70 %.

Medfinansieringsgraden för 
Interregprogram får inte överstiga 85 %.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – Koder för interventionstyp – Politiskt mål 2

Kommissionens förslag

Politiskt mål 2: Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis 
energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, 
riskförebyggande och riskhantering

024
Energieffektivitet och demonstrationsprojekt i små och medelstora 
företag samt stödåtgärder

100 % 40 %

025
Upprustning av befintliga bostäder för ökad energieffektivitet, 
demonstrationsprojekt och stödåtgärder

100 % 40 %

026
Upprustning av offentlig infrastruktur för ökad energieffektivitet, 
demonstrationsprojekt och stödåtgärder

100 % 40 %

027
Stöd till företag som tillhandahåller tjänster som bidrar till en 
koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft mot klimatförändringar

100 % 40 %

028 Förnybar energi: vindenergi 100 % 40 %

029 Förnybar energi: solenergi 100 % 40 %

030 Förnybar energi: biobränsle 100 % 40 %

031 Förnybar energi: havsenergi 100 % 40 %
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032 Annan förnybar energi (inklusive jordvärme) 100 % 40 %

033
Smarta energidistributionssystem för medel- och lågspänning (inklusive 
smarta nät och IKT-system) och relaterad lagring

100 % 40 %

034 Högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla 100 % 40 %

035

Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna och förebyggande och 
hantering av klimatrelaterade risker: översvämningar (inklusive åtgärder 
för ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastrukturer för 
katastrofhantering)

100 %
100 
%

036

Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna och förebyggande och 
hantering av klimatrelaterade risker: bränder (inklusive åtgärder för 
ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastrukturer för 
katastrofhantering)

100 %
100 
%

037

Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna och förebyggande och 
hantering av klimatrelaterade risker: övriga, t.ex. stormar och torka 
(inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och system och 
infrastrukturer för katastrofhantering)

100 %
100 
%

038

Förebyggande och hantering av icke klimatrelaterade naturrisker (t.ex. 
jordbävningar) och risker i samband med mänsklig aktivitet (t.ex. 
tekniska olyckor), inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd 
och system och infrastruktur för katastrofhantering

0 %
100 
%

039
Vattenförsörjning till människor (utvinning, behandling, lagring och 
distributionsinfrastruktur, effektivitetsåtgärder, dricksvattenförsörjning)

0 %
100 
%

040
Vattenförvaltning och skydd av vattenresurser (inklusive förvaltning av 
avrinningsdistrikt, särskilda klimatanpassningsåtgärder, återanvändning, 
minskning av läckage)

40 %
100 
%

041 Insamling och behandling av avloppsvatten 0 %
100 
%

042
Hantering av hushållsavfall: förebyggande, minimering, sortering och 
återvinning

0 %
100 
%

043
Hantering av hushållsavfall: mekanisk biologisk behandling, 
värmebehandling

0 %
100 
%

044 Hantering av verksamhetsavfall, industriavfall och farligt avfall 0 %
100 
%

045 Främjande av användningen av återvunnet material som råvara 0 %
100 
%

046 Återställande av industrianläggningar och kontaminerad mark 0 %
100 
%

047
Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små 
och medelstora företag

40 % 40 %

048 Luftkvalitet och åtgärder för att minska buller 40 %
100 
%
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049 Skydd, återställande och hållbar användning av Natura 2000-områden 40 %
100 
%

050 Skydd av natur och biologisk mångfald samt grön infrastruktur 40 %
100 
%

Ändringsförslag

Politiskt mål 2: Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis 
energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, 
riskförebyggande och riskhantering

024
Energieffektivitet och demonstrationsprojekt i små och medelstora 
företag samt stödåtgärder

100 % 40 %

025
Upprustning av befintliga bostäder för ökad energieffektivitet, 
demonstrationsprojekt och stödåtgärder

100 % 40 %

026
Upprustning av offentlig infrastruktur för ökad energieffektivitet, 
demonstrationsprojekt och stödåtgärder

100 % 40 %

027
Stöd till företag som tillhandahåller tjänster som bidrar till en 
koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft mot klimatförändringar

100 % 40 %

027a
Stöd till företag som genomgår strukturförändringar för att främja en 
koldioxidsnål ekonomi och energiproduktion

100% 40%

028 Förnybar energi: vindenergi 100 % 40 %

029 Förnybar energi: solenergi 100 % 40 %

030 Förnybar energi: biobränsle 100 % 40 %

031 Förnybar energi: havsenergi 100 % 40 %

032 Annan förnybar energi (inklusive jordvärme) 100 % 40 %

033
Smarta energidistributionssystem för medel- och lågspänning (inklusive 
smarta nät och IKT-system) och relaterad lagring

100 % 40 %

034 Högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla 100 % 40 %

035

Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna och förebyggande och 
hantering av klimatrelaterade risker: översvämningar (inklusive åtgärder 
för ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastrukturer för 
katastrofhantering)

100 %
100 
%

036

Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna och förebyggande och 
hantering av klimatrelaterade risker: bränder (inklusive åtgärder för 
ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastrukturer för 
katastrofhantering)

100 %
100 
%

037

Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna och förebyggande och 
hantering av klimatrelaterade risker: övriga, t.ex. stormar och torka 
(inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och system och 
infrastrukturer för katastrofhantering)

100 %
100 
%
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038

Förebyggande och hantering av icke klimatrelaterade naturrisker (t.ex. 
jordbävningar) och risker i samband med mänsklig aktivitet (t.ex. 
tekniska olyckor), inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd 
och system och infrastruktur för katastrofhantering

0 %
100 
%

039
Vattenförsörjning till människor (utvinning, behandling, lagring och 
distributionsinfrastruktur, effektivitetsåtgärder, dricksvattenförsörjning)

0 %
100 
%

040
Vattenförvaltning och skydd av vattenresurser (inklusive förvaltning av 
avrinningsdistrikt, särskilda klimatanpassningsåtgärder, återanvändning, 
minskning av läckage)

40 %
100 
%

041 Insamling och behandling av avloppsvatten 0 %
100 
%

042
Hantering av hushållsavfall: förebyggande, minimering, sortering och 
återvinning

0 %
100 
%

043
Hantering av hushållsavfall: mekanisk biologisk behandling, 
värmebehandling

0 %
100 
%

044 Hantering av verksamhetsavfall, industriavfall och farligt avfall 0 %
100 
%

045 Främjande av användningen av återvunnet material som råvara 0 %
100 
%

046 Återställande av industrianläggningar och kontaminerad mark 0 %
100 
%

046 a Återställande av kolregioner 0 %
100 
%

047
Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små 
och medelstora företag

40 % 40 %

048 Luftkvalitet och åtgärder för att minska buller 40 %
100 
%

049 Skydd, återställande och hållbar användning av Natura 2000-områden 40 %
100 
%

050 Skydd av natur och biologisk mångfald samt grön infrastruktur 40 %
100 
%

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 –  Koder för interventionstyp – Politiskt mål 3

Kommissionens förslag

Politiskt mål 3: Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-
konnektivitet
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051 IKT: Bredbandsnät med mycket hög kapacitet (stam/backhaulnät) 0 % 0 %

052
IKT: Bredbandsnät med mycket hög kapacitet (tillträde/accessnät med 
prestanda motsvarande optisk fiber fram till utgreningsstället på 
betjäningsplatsen för flerfamiljshus)

0 % 0 %

053
IKT: Bredbandsnät med mycket hög kapacitet (tillträde/accessnät med 
prestanda motsvarande optisk fiber fram till utgreningsstället på 
betjäningsplatsen för bostäder och affärslokaler) 

0 % 0 %

054
IKT: Bredbandsnät med mycket hög kapacitet (tillträde/accessnät med 
prestanda motsvarande optisk fiber fram till basstationen för avancerad 
trådlös kommunikation) 

0 % 0 %

055
IKT: Andra typer av IKT-infrastruktur (inklusive storskaliga 
datorresurser/utrustning, datacentraler, sensorer och annan trådlös 
utrustning)

0 % 0 %

056 Nybyggda motorvägar och vägar - TEN-T-stomnätet 0 % 0 %

057 Nybyggda motorvägar och vägar - övergripande TEN-T-nätet 0 % 0 %

058
Nybyggda sekundära förbindelsevägar till TEN-T-vägnätet och 
knutpunkter

0 % 0 %

059 Nybyggda andra nationella, regionala och lokala tillfartsvägar 0 % 0 %

060 Ombyggda eller förbättrade motorvägar och vägar - TEN-T-stomnätet 0 % 0 %

061
Ombyggda eller förbättrade motorvägar och vägar - övergripande TEN-
T-nätet

0 % 0 %

062
Andra ombyggda eller förbättrade vägar (motorvägar, nationella, 
regionala och lokala vägar)

0 % 0 %

063 Digitalisering av transporter: vägar 40 % 0 %

064 Nybyggda järnvägar - TEN-T-stomnätet 100 % 40 %

065 Nybyggda järnvägar - övergripande TEN-T-nätet 100 % 40 %

066 Andra nybyggda järnvägar 100 % 40 %

067 Ombyggda eller förbättrade järnvägar - TEN-T-stomnätet 0 % 40 %

068 Ombyggda eller förbättrade järnvägar - övergripande TEN-T-nätet 0 % 40 %

069 Andra ombyggda eller förbättrade järnvägar 0 % 40 %

070 Digitalisering av transporter: järnvägar 40 % 0 %

071 Europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) 0 % 40 %

072 Rullande järnvägsmateriel 40 % 40 %

073 Infrastruktur för rena stadstransporter 100 % 40 %

074 Rullande materiel för rena stadstransporter 100 % 40 %

075 Infrastruktur för cykeltrafik 100 %
100 
%

076 Digitalisering av stadstransporter 40 % 0 %
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077 Infrastruktur för alternativa bränslen 100 % 40 %

078 Multimodala transporter (TEN-T) 40 % 40 %

079 Multimodala transporter (utanför städer) 40 % 40 %

080 Kusthamnar (TEN-T) 40 % 0 %

081 Andra kusthamnar 40 % 0 %

082 Inre vattenvägar och inlandshamnar (TEN-T) 40 % 0 %

083 Inre vattenvägar och inlandshamnar (regionala och lokala) 40 % 0 %

084 Digitalisering av transporter: övriga transportsätt 40 % 0 %

Ändringsförslag

Politiskt mål 3: Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-
konnektivitet

051 IKT: Bredbandsnät med mycket hög kapacitet (stam/backhaulnät) 100 % 0 %

052
IKT: Bredbandsnät med mycket hög kapacitet (tillträde/accessnät med 
prestanda motsvarande optisk fiber fram till utgreningsstället på 
betjäningsplatsen för flerfamiljshus)

100 % 0 %

053
IKT: Bredbandsnät med mycket hög kapacitet (tillträde/accessnät med 
prestanda motsvarande optisk fiber fram till utgreningsstället på 
betjäningsplatsen för bostäder och affärslokaler) 

100 % 0 %

054
IKT: Bredbandsnät med mycket hög kapacitet (tillträde/accessnät med 
prestanda motsvarande optisk fiber fram till basstationen för avancerad 
trådlös kommunikation) 

100 % 0 %

055
IKT: Andra typer av IKT-infrastruktur (inklusive storskaliga 
datorresurser/utrustning, datacentraler, sensorer och annan trådlös 
utrustning)

100 % 0 %

056 Nybyggda motorvägar, broar och vägar - TEN-T-stomnätet 50 % 0 %

057 Nybyggda motorvägar, broar och vägar - övergripande TEN-T-nätet 50 % 0 %

058
Nybyggda sekundära förbindelsevägar till TEN-T-vägnätet och 
knutpunkter

50 % 0 %

059 Nybyggda andra nationella, regionala och lokala tillfartsvägar 0 % 0 %

059a
Kontroll och uppgradering av befintliga vägbroar och tunnlar av 
säkerhetsskäl

0 % 0 %

060
Ombyggda eller förbättrade motorvägar, broar och vägar - TEN-T-
stomnätet

0 % 0 %

061
Ombyggda eller förbättrade motorvägar, broar och vägar - övergripande 
TEN-T-nätet

0 % 0 %

062
Andra ombyggda eller förbättrade vägar (motorvägar, nationella, 
regionala och lokala vägar)

0 % 0 %
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063 Digitalisering av transporter: vägar 100 % 0 %

064 Nybyggda järnvägar - TEN-T-stomnätet 100 % 40 %

065 Nybyggda järnvägar - övergripande TEN-T-nätet 100 % 40 %

066 Andra nybyggda järnvägar 100 % 40 %

067 Ombyggda eller förbättrade järnvägar - TEN-T-stomnätet 100 % 40 %

068 Ombyggda eller förbättrade järnvägar - övergripande TEN-T-nätet 100 % 40 %

068 a
Återupprättande av regionala gränsöverskridande 
järnvägsförbindelser som övergivits eller avvecklats (felande länkar)

0 % 0 %

069 Andra ombyggda eller förbättrade järnvägar 100 % 40 %

069 a Ombyggda eller förbättrade flygplatser

069 b
Kontroll och uppgradering av befintliga järnvägsbroar och tunnlar av 
säkerhetsskäl 

0 % 0 %

070 Digitalisering av transporter: järnvägar 100 % 0 %

071 Europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) 100 % 40 %

071 a System för flodinformationstjänster

072 Rullande järnvägsmateriel 40 % 40 %

073 Infrastruktur för rena stadstransporter 100 % 40 %

074 Rullande materiel för rena stadstransporter 100 % 40 %

075 Infrastruktur för cykeltrafik och gångtrafik 100 %
100 
%

076 Digitalisering av stadstransporter 100 %
100
%

077 Infrastruktur för alternativa bränslen 100 %
100 
%

078 Multimodala transporter (TEN-T) 100 %
100 
%

079 Multimodala transporter (utanför städer) 100 %
100 
%

079 a
System för delad rörlighet som är sammanlänkade med 
kollektivtrafiken på landsbygden (SMARTAs)

0 % 0 %

080 Kusthamnar (TEN-T) 40 % 0 %

081 Andra kusthamnar 40 % 0 %

081 a Gränsöverskridande närsjöfart inom höghastighetsleder till sjöss 0 % 0 %

082 Inre vattenvägar och inlandshamnar (TEN-T) 40 % 0 %

083 Inre vattenvägar och inlandshamnar (regionala och lokala) 40 % 0 %

084 Digitalisering av transporter: övriga transportsätt 100 %
100 
%
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Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Bilaga IV – tabell – led 2 – rad 4

Kommissionens förslag

2. Ett grönare och 
koldioxidsnålare 
Europa genom ren och 
rättvis 
energiomställning, 
gröna och blå 
investeringar, den 
cirkulära ekonomin, 
klimatanpassning, 
riskförebyggande och 
riskhantering

Eruf och 
Sammanhållningsfond
en: 2.4 Främja 
anpassning, 
riskförebyggande och 
motståndskraft mot 
katastrofer i samband 
med 
klimatförändringar

Effektiv ram för 
riskhantering vad 
gäller katastrofer

En nationell eller 
regional
riskhanteringsplan för 
katastrofer som 
överensstämmer med 
de befintliga 
klimatanpassningsstrat
egierna finns på plats 
och innehåller 
följande delar:

1. En beskrivning 
av huvudsakliga 
risker, bedömda i 
enlighet med 
bestämmelserna i 
artikel 6 a i beslut nr 
1313/2013/EU, som 
återspeglar nuvarande 
och långsiktiga hot 
(25–35 år). 
Bedömningen ska för 
klimatrelaterade risker 
bygga på prognoser 
och scenarier för 
klimatförändringar.

2. En beskrivning 
av åtgärder för 
förebyggande, 
beredskap och 
hantering av 
katastrofer för att 
hantera de risker som 
identifierats. 
Åtgärderna ska 
prioriteras i 
förhållande till 
riskerna och deras 
ekonomiska effekter, 
kapacitetsbrister1, 
effektivitet och 
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ändamålsenlighet, 
med beaktande av 
möjliga alternativ.

3. Information 
om budgetmässiga och 
finansiella medel och 
mekanismer som finns 
tillgängliga för att 
täcka kostnaderna för 
drift och underhåll i 
samband med 
förebyggande, 
beredskap och 
hantering.

__________________

1 Enligt den bedömning av kapacitet för riskhantering som krävs i artikel 6 c i beslut nr 
1313/2013/EU.

Ändringsförslag

2. Ett grönare och 
koldioxidsnålare 
Europa genom ren och 
rättvis 
energiomställning, 
gröna och blå 
investeringar, den 
cirkulära ekonomin, 
klimatanpassning, 
riskförebyggande och 
riskhantering

Eruf och 
Sammanhållningsfond
en: 2.4 Främja 
anpassning, 
riskförebyggande och 
motståndskraft mot 
katastrofer i samband 
med 
klimatförändringar 
och 
strukturförändringar

Effektiv ram för 
riskhantering vad 
gäller katastrofer

En nationell eller 
regional 
riskhanteringsplan för 
katastrofer som 
överensstämmer med 
de befintliga 
klimatanpassningsstrat
egierna finns på plats 
och innehåller 
följande delar:

1. En beskrivning 
av huvudsakliga 
risker, bedömda i 
enlighet med 
bestämmelserna i 
artikel 6 a i beslut nr 
1313/2013/EU, som 
återspeglar nuvarande 
och långsiktiga hot 
(25–35 år). 
Bedömningen ska för 
klimatrelaterade risker 
bygga på prognoser 
och scenarier för 
klimatförändringar.
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2. En beskrivning 
av åtgärder för 
förebyggande, 
beredskap och 
hantering av 
katastrofer för att 
hantera de risker som 
identifierats. 
Åtgärderna ska 
prioriteras i 
förhållande till 
riskerna och deras 
ekonomiska effekter, 
kapacitetsbrister1, 
effektivitet och 
ändamålsenlighet, 
med beaktande av 
möjliga alternativ.

3. Information 
om budgetmässiga och 
finansiella medel och 
mekanismer som finns 
tillgängliga för att 
täcka kostnaderna för 
drift och underhåll i 
samband med 
förebyggande, 
beredskap och 
hantering.

__________________

1 Enligt den bedömning av kapacitet för riskhantering som krävs i artikel 6 c i beslut nr 
1313/2013/EU.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Bilaga IV – tabell – punkt 3 – rad 2

Kommissionens förslag

3. Ett mer 
sammanlänkat Europa 
genom förbättrad 
mobilitet och regional 
IKT-konnektivitet

Eruf och 
Sammanhållningsfond
en:

Övergripande 
transportplanering på 
lämplig nivå

En multimodal 
kartläggning av 
befintliga och 
planerade 
infrastrukturer till och 
med 2030 som gör 
följande:
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3,2 Utveckla en 
hållbar, klimattålig, 
smart, säker och 
intermodal TEN-T

1. Inkluderar en 
ekonomisk motivering 
av de planerade 
investeringarna, 
understödd av en 
robust efterfrågeanalys 
och trafikmodellering, 
som bör ta hänsyn till 
de förväntade 
effekterna av 
avregleringen av 
järnvägstrafiken.

2. Återspeglar 
luftkvalitetsplaner, 
med särskilt beaktande 
av nationella planer 
för minskning av 
koldioxidutsläppen.

3. Inkluderar 
investeringar i 
korridorerna för TEN-
T:s stomnät, enligt 
definitionen i 
förordning (EU) 
nr 1316/2013, i linje 
med respektive 
arbetsplan för TEN-T.

4. Säkerställa 
komplementariteten 
för investeringar 
utöver TEN-T:s 
stomnät genom att 
tillhandahålla 
tillräcklig 
konnektivitet för 
regioner och 
lokalsamhällen till 
TEN-T:s stomnät och 
dess knutpunkter.

5. Säkerställer 
driftskompatibiliteten 
hos järnvägsnätet, 
genom införandet av 
ERTMS kompatibelt 
med basversion 3 som 
minst uppfyller kraven 
i den europeiska 
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genomförandeplanen.

6. Främjar 
multimodalitet, 
identifierar behov för 
multimodala 
terminaler eller 
omlastningsterminaler 
för gods och 
passagerare och aktiva 
transportsätt.

7. Inkluderar 
åtgärder som syftar till 
att främja alternativa 
bränslen i linje med de 
berörda nationella 
politiska ramarna.

8. Inkluderar en 
bedömning av 
trafiksäkerhetsrisker i 
linje med befintliga 
nationella 
trafiksäkerhetsstrategi
er, tillsammans med 
en kartläggning av 
berörda vägar och 
avsnitt och en 
prioritering av 
motsvarande 
investeringar.

9.
Tillhandahålle

r uppgifter om 
budgetmässiga och 
finansiella resurser 
som motsvarar de 
planerade 
investeringarna och 
som behövs för att 
täcka kostnader för 
drift och underhåll av 
befintliga och 
planerade 
infrastrukturer.

Ändringsförslag

3. Ett mer Eruf och Övergripande En multimodal kartläggning av befintliga och 
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sammanlänkat 
Europa genom 
förbättrad 
mobilitet och 
regional IKT-
konnektivitet

Sammanhållni
ngsfonden:

transportplaner
ing på lämplig 
nivå

planerade infrastrukturer till och med 2030 
som gör följande:

3.2 Utveckla 
en hållbar, 
klimattålig, 
smart, säker
och intermodal 
TEN-T

-1a. Förutsätter att social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning säkerställs, och 
att felande länkar i högre grad åtgärdas och 
flaskhalsar i TEN-T-nätet avlägsnas, vilket 
även betyder investeringar i hård 
infrastruktur.

1. Inkluderar en ekonomisk motivering 
av de planerade investeringarna, understödd 
av en robust efterfrågeanalys och 
trafikmodellering, som bör ta hänsyn till de 
förväntade effekterna av öppnandet av 
marknaderna för järnvägstjänster.

2. Återspeglar luftkvalitetsplaner, med 
särskilt beaktande av nationella strategier för 
minskade utsläpp i transportsektorn.

3. Inkluderar investeringar i korridorerna 
för TEN-T:s stomnät, enligt definitionen i 
förordning (EU) nr 1316/2013, i linje med 
respektive arbetsplan för TEN-T liksom i 
förväg identifierade avsnitt i det 
övergripande nätet.

4. Säkerställa komplementariteten för 
investeringar utöver TEN-T:s stomnät genom 
att tillhandahålla tillräcklig konnektivitet för 
stadsnät, regioner och lokalsamhällen till 
TEN-T:s stomnät och dess knutpunkter.

5. Säkerställer driftskompatibiliteten hos 
järnvägsnätet, genom införandet av ERTMS 
kompatibelt med basversion 3 som minst 
uppfyller kraven i den europeiska 
genomförandeplanen.

6. Främjar multimodalitet, identifierar 
behov för multimodala terminaler eller 
omlastningsterminaler för gods och 
passagerare och aktiva transportsätt.

7. Inkluderar åtgärder som syftar till att 
främja alternativa bränslen i linje med de 
berörda nationella politiska ramarna.
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8. Inkluderar en bedömning av 
trafiksäkerhetsrisker i linje med befintliga 
nationella trafiksäkerhetsstrategier, 
tillsammans med en kartläggning av berörda 
vägar och avsnitt och en prioritering av 
motsvarande investeringar.

9a. Främjar hållbara regionala och 
gränsöverskridande turisminitiativ som 
gynnar både turister och invånare, 
exempelvis sammanlänkning av EuroVelo-
nätet med det transeuropeiska 
järnvägsnätet.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga XXII – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Till de belopp per Nuts 2-region 
som erhålls i enlighet med punkt 5 läggs ett 
extra belopp på 400 EUR per person per år, 
beräknat på regionens andel enligt 
befolkning av nettoinvandringen från 
länder utanför EU till medlemsstaten sedan 
den 1 januari 2013.

6. Till de belopp per Nuts 2-region 
som erhålls i enlighet med punkt 5 läggs ett 
extra belopp på 1 000 EUR per person per 
år, beräknat på regionens andel enligt 
befolkning av nettoinvandringen från 
länder utanför EU till medlemsstaten sedan 
den 1 januari 2013.

Motivering

Tillsammans med temat migration är temat integration centralt för en framgångsrik regional 
utveckling.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Bilaga XXII – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Till det belopp som erhålls i 
enlighet med punkt 5 för Nuts 2-regioner 
med kolbrytning läggs till ett extra belopp 
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på 500 EUR för varje arbetstillfälle som 
försvinner eller omstruktureras på grund 
av strukturomvandlingen till en 
koldioxidfri energiförsörjning.

Motivering

Den minskade kolbrytningen och övergången till alternativa energikällor, även på grund av 
den europeiska klimatpolitiken, medför stora utmaningar för vissa regioner där kol tidigare 
brutits. I synnerhet för kolbrytningsregionerna innebär utfasningen av kol ekonomiska bördor 
och en risk för att arbetstillfällen försvinner. Denna strukturomvandling måste ledsagas, 
stödjas och utformas på ett socialt ansvarsfullt sätt.
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