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KORT BEGRUNDELSE

Samhørighedspolitikken er det vigtigste investeringsinstrument til fremme af Unionens 
prioriteringer som fastsat i Europa 2020-strategien. Eftersom miljøbeskyttelse og bæredygtig 
udvikling udgør en central del af disse prioriteringer, er EU's samhørighedspolitik også det mest 
hensigtsmæssige redskab både til at fremme overgangen til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi og investeringer i foranstaltninger til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringerne og til at beskytte miljøet og biodiversiteten samt til at fremme en 
bæredygtig byudvikling.

Kommissionen har forelagt en samlet række lovgivningsforslag til den nye ramme for 
samhørighedspolitikken, som dette forslag, som indfører ændringer rettet mod at forbedre den 
politiske indflydelse på opfyldelsen af EU’s prioriteringer, er en del af. Lovgivningspakken 
definerer en række tematiske mål i overensstemmelse med Europa 2020-strategien og en række 
bestemmelser, der er fælles for alle strukturfondene, for at forenkle administrationen af disse og 
forbedre deres effektivitet.

Dette forslag indfører særlige bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU), som har som mål at udligne skævhederne mellem Unionens regioner. For hvert 
tematisk mål opstiller forslaget en fortegnelse over investeringsprioriteringer for fondens 
anvendelse og indfører navnlig følgende tematiske koncentration: 
- I de mere udviklede regioner og overgangsregioner, hvis bruttonationalprodukt er lig med 

eller højere end 75 % af det europæiske gennemsnit, fokuseres mindst 80 % af ressourcerne 
på energieffektivitet og vedvarende energi, forskning og innovation samt SMV-støtte, og 
mindst 20 % heraf skal gå til energieffektivitet og vedvarende energi.

- I mindre udviklede regioner, hvis bruttonationalprodukt er mindre end 75 % af EU-
gennemsnittet sænkes disse procentsatser til henholdsvis 50 % og 6 % for at tage højde for 
disse regioners bredere udviklingsbehov.

Desuden skal 5 % af EFRU’s midler gå til bæredygtig byudvikling.

Forslaget fastsætter også fælles indikatorer for fysisk output og resultater i forbindelse med 
det endelige mål for finansieringen for at opnå en højere grad af resultatorientering.

Ordføreren er enig i og støtter Kommissionens forslag, men foreslår samtidig en række 
ændringer, som har til hensigt at gøre de investeringer, der støttes gennem EFRU, mere 
effektive i forbindelse med gennemførelsen af Unionens prioriteringer på miljøområdet.

Kommissionens beslutning om at indføre en tematisk koncentration af EFRU er særdeles 
fornuftig, men det er ikke tilstrækkeligt at tildele 6 % af midlerne til de mindre udviklede 
regioner til overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer, eftersom det netop er i 
disse regioner, at der er behov for større investeringer for at nedbringe emissionerne. Det 
foreslås derfor at forhøje denne procentsats til 15 %.

Det er endvidere ikke hensigtsmæssigt at udelade miljøbeskyttelse og fremme af 
ressourceeffektivitet fra den tematiske koncentration. Navnlig beskyttelsen og genopretningen 
af biodiversitet og økosystemtjenester er en af de vigtigste udfordringer for så vidt angår 
miljøets fremtid: Disse burde sammen med foranstaltningerne vedrørende klimaændringerne 
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udvikle sig til et underliggende horisontalt element i alle politikker om bæredygtig udvikling. 
Det er vigtigt at erindre om, at biodiversiteten er af grundlæggende betydning for menneskers 
livskvalitet og for arternes overlevelse, men at målene for 2010 i forbindelse hermed alligevel 
ikke er blevet nået. Derfor stilles der en række ændringsforslag, som indfører et tematisk mål 
om at beskytte miljøet og fremme ressourceeffektiviteten blandt EFRU’s prioriteringer i 
overensstemmelse med den tematiske koncentration (80 % i de mere udviklede regioner og 
overgangsregionerne og 50 % i de mindre udviklede regioner).

Sluttelig rettes der særlig opmærksomhed mod de fælles indikatorer for EFRU, som skal være 
klart definerede og på en sådan måde, at det bliver muligt at foretage objektive vurderinger af 
resultaterne i forbindelse med miljøprioriteringerne. Først og fremmest bør vægten for så vidt 
angår risikoforebyggelse og -styring i forbindelse med klimaændringerne ikke udelukkende 
lægges på civilbeskyttelsesforanstaltninger, og der bør derimod rettes større opmærksomhed 
mod en forøgelse af økosystemernes forebyggelseskapacitet og modstandskraft. Det er 
naturligvis også vigtigt at indføre særlige indikatorer for naturen og biodiversiteten, f.eks. i 
forbindelse med bevarelsen af marine og kystnære levesteder, udviklingen af grønne 
infrastrukturer og etableringen af nye grønne byrum.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer 
Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale problemstillinger i byområder 
og at fastlægge en procedure for opstilling 
af en liste over byer, der er omfattet af 
sådanne foranstaltninger, og den finansielle 
tildeling til sådanne foranstaltninger.

(7) Inden for rammerne for en
sammenhængende bæredygtig udvikling 
af bymiljøet anses det for nødvendigt at 
understøtte integrerede foranstaltninger til 
at afhjælpe de økonomiske, miljømæssige, 
klimamæssige og sociale problemstillinger 
i byområder, at tilpasse byer til 
udfordringerne i forbindelse med 
klimaændringerne og at fastlægge en 
procedure for opstilling af en liste over 
byer, der er omfattet af sådanne 
foranstaltninger, og den finansielle 
tildeling til sådanne foranstaltninger.

Ændringsforslag 2
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Med henblik på at identificere eller 
afprøve nye løsninger på problemstillinger 
vedrørende bæredygtig byudvikling, som 
er relevante for hele Unionen, bør EFRU 
støtte innovative aktioner inden for 
bæredygtig byudvikling.

(9) Med henblik på at identificere eller 
afprøve nye løsninger på problemstillinger 
vedrørende bæredygtig byudvikling, som 
er relevante for hele Unionen, bør EFRU 
støtte innovative aktioner inden for
sammenhængende bæredygtig 
byudvikling.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFRU skal bidrage til finansieringen af 
støtte, som har til formål at styrke den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed ved at afhjælpe de største 
regionale skævheder gennem støtte til 
udvikling og strukturel tilpasning af 
regionale økonomier, herunder omlægning 
af industriområder i nedgang og 
tilbagestående regioner.

EFRU skal bidrage til finansieringen af 
støtte, som har til formål at styrke den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed ved at afhjælpe de største 
regionale skævheder gennem støtte til
bæredygtig udvikling og strukturel 
tilpasning af regionale økonomier, 
herunder omlægning af industriområder i 
nedgang og tilbagestående regioner.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i infrastruktur, der tilbyder 
basisserviceydelser til borgerne inden for 
energi, miljø, transport og informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt)

b) investeringer i infrastruktur, der tilbyder 
basisserviceydelser til borgerne inden for 
energi, miljø, bæredygtig turisme og
transport og informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt)

Ændringsforslag 5
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i social-, sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur

c) investeringer i social-, sundheds-, 
idræts- og uddannelsesinfrastruktur

Begrundelse

Idræt er et vigtigt instrument til forbedring af folkesundheden blandt europæiske borgere og 
har desuden været én af EU's kompetencer siden Lissabontraktatens ikrafttræden. Derfor bør 
anvendelsesområdet for støtte fra EFRU udvides til at omfatte dette væsentlige område.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) støtte til offentlige forsknings- og 
innovationsorganer og investeringer i 
teknologiforskning og anvendt forskning i 
virksomheder

iii) støtte til offentlige og private 
organisationer, der udfører forskning, og 
innovationsorganer og investeringer i 
teknologiforskning og anvendt forskning i 
virksomheder

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) investeringer til fremme af 
bæredygtig turisme og bevarelse af 
kulturarven

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I mere udviklede regioner støtter EFRU 
ikke investeringer i infrastruktur, der 
tilbyder basisserviceydelser til borgerne 
inden for miljø, transport og ikt.

udgår

Begrundelse

Uanset hvilken type region det drejer sig om, er det ikke op til Unionen, men de nationale 
og/eller regionale myndigheder at bestemme, om basisserviceydelser til borgerne inden for 
miljø, transport og ikt kan forbedres gennem EFRU. En række regioner, herunder de mere 
udviklede, har betydelige behov for infrastrukturer til vand.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning],

i) mindst 80 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3, 4 
og 6 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning],

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at lade miljøbeskyttelse og ressourceeffektivitet indgå i de tematiske 
mål, som EFRU’s midler koncentreres om, såvel i de mere udviklede regioner og 
overgangsregionerne som i de mindre udviklede.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mindst 20 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

ii) mindst 25 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].
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Begrundelse

EU er langt fra at opfylde sit energisparemål for 2020, og såvel Parlamentet som Rådet har 
erklæret, at det skal nås, hvilket kræver en ekstra finansiel indsats. Det er en stor win win-
mulighed for at skabe grønne job, øge de økonomiske muligheder i de enkelte regioner, 
reducere forbrugernes regninger og forbedre energiforsyningssikkerheden.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 50 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]

i) mindst 50 % af EFRU's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3, 4 
og 6 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mindst 6 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

ii) mindst 15 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles det 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 4 i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning].

Begrundelse

EU er langt fra at opfylde sit energisparemål for 2020, og såvel Parlamentet som Rådet har 
erklæret, at det skal nås, hvilket kræver en ekstra finansiel indsats. Det er en stor win win-
mulighed for at skabe grønne job, øge de økonomiske muligheder i de enkelte regioner, 
reducere forbrugernes regninger og forbedre energiforsyningssikkerheden.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr.  1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme erhvervslivets F&I-
investeringer, produkt- og 
tjenesteudvikling, teknologioverførsel, 
social innovation og public service-
applikationer, stimulering af efterspørgsel, 
netværkssamarbejde, klynger og åben 
innovation ved hjælp af intelligent 
specialisering

b) fremme erhvervslivets F&I-
investeringer, produkt- og 
tjenesteudvikling, herunder i 
turistsektoren, teknologioverførsel, social 
innovation og public service-applikationer, 
stimulering af efterspørgsel, 
netværkssamarbejde, klynger og åben 
innovation ved hjælp af intelligent 
specialisering

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme produktion og distribution af 
energi fra vedvarende energikilder

a) fremme bæredygtig og 
omkostningseffektiv produktion og 
distribution af energi fra vedvarende 
energikilder

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme produktion og distribution af 
energi fra vedvarende energikilder

a) fremme produktion og distribution af 
energi fra vedvarende og kulstoffattige
energikilder

Begrundelse

I betragtning af de klima- og miljømæssige udfordringer er det nødvendigt at give de 
nationale og regionale myndigheder mulighed for at støtte udviklingen af distributionsnet til 
vedvarende energi, men også til kulstoffattige energikilder, således at f.eks. antallet af 
tilgængelige ladestandere til elbiler kan øges kraftigt, hvilket kan fremme elektrisk mobilitet, 
som hidtil har været hæmmet af manglen på ladestandere, udbredes.

Ændringsforslag 16
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Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fremme lavemissionsstrategier for 
byområder

e) fremme lavemissionsstrategier, 
herunder bæredygtig mobilitet og ren 
offentlig transport, for alle former for 
regioner, navnlig byområder

Begrundelse

I betragtning af de klima- og miljømæssige udfordringer bør elektrisk mobilitet og ren 
offentlig transport udbygges.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 4 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) fremme af bæredygtig turisme

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme investeringer, som afhjælper 
specifikke risici, sikre 
katastrofemodstandsdygtighed og udvikle 
katastrofeforvaltningssystemer

b) fremme investeringer, som afhjælper 
specifikke risici, sikre 
katastrofemodstandsdygtighed og udvikle 
katastrofeforvaltningssystemer, herunder 
genopretning af økosystemer i forbindelse 
med vandløb, kyststrækninger og 
bjergområder

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 6 – indledning



AD\906085DA.doc 11/19 PE487.705v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) beskyttelse af miljøet og fremme af 
ressourceeffektivitet ved at:

6) beskyttelse af miljøet, biodiversiteten og
økosystemer samt fremme af 
ressourceeffektivitet ved at:

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tackle de vigtige behov for investeringer 
i affaldssektoren med sigte på at kunne
opfylde kravene i EU's miljølovgivning

a) tackle de vigtige behov for investeringer 
i affaldssektoren med sigte på at kunne
reducere affaldsbortskaffelsen

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tackle de vigtige behov for investeringer 
i vandsektoren med sigte på at kunne
opfylde kravene i EU's miljølovgivning

b) tackle de vigtige behov for investeringer 
i vandsektoren med sigte på at kunne
reducere utætheder og forbedre 
vandforsyningen og -kvaliteten samt sikre, 
at vand anvendes mere effektivt

Begrundelse

Da infrastrukturerne til vand meget ofte er forældede, går der i gennemsnit en fjerdedel af 
vandet tabt i rørledningerne. Spildet når i visse regioner helt op på 40 %. Ud over 
spørgsmålet om vandkvaliteten bør der sikres en bæredygtig, ansvarlig anvendelse af 
vandressourcerne gennem en formindskelse af spildet.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 6 – litra c



PE487.705v02-00 12/19 AD\906085DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beskytte, fremme og udvikle
kulturarven

c) beskytte, fremme og udvikle den 
materielle og immaterielle natur- og 
kulturarv

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) beskytte biodiversitet og jordbunden og 
fremme økosystemfunktioner, herunder 
Natura 2000 og grøn infrastruktur

d) beskytte biodiversitet, genoprette 
økosystemer og jordbunden og fremme 
økosystemfunktioner, herunder Natura 
2000 og grøn infrastruktur

Begrundelse

Investeringsprioriteterne for så vidt angår miljøet må ikke begrænse sig til beskyttelse af 
biodiversiteten, men skal være rettet mod aktiv genoprettelse af økosystemerne, fordi de udgør 
grundlaget for førstnævnte.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 6 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fremme af bæredygtig turisme

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udvikle miljøvenlige 
lavemissionstransportsystemer og fremme 
bæredygtig mobilitet i byerne

c) udvikle integrerede og intermodale 
systemer til lokal offentlig befordring 
samt miljøvenlige 
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lavemissionstransportsystemer og fremme 
bæredygtig ikke-motoriseret mobilitet i
byerne

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 9 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investere i social- og 
sundhedsinfrastruktur, der bidrager til den 
nationale, regionale og lokale udvikling, 
mindsker uligheder i forbindelse med 
sundhedstilstand og overgang fra 
institutionelle tjenester til 
lokalsamfundsbaserede tjenester

a) investere i social-, idræts- og 
sundhedsinfrastruktur, der bidrager til den 
nationale, regionale og lokale udvikling, 
mindsker uligheder i forbindelse med 
sundhedstilstand og overgang fra 
institutionelle tjenester til 
lokalsamfundsbaserede tjenester

Begrundelse

Idræt er et vigtigt instrument til forbedring af folkesundheden blandt europæiske borgere og 
har desuden været én af EU's kompetencer siden Lissabontraktatens ikrafttræden. Derfor bør 
idræt indlemmes i EFRU's investeringsprioriteter.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) opretholde den økonomiske aktivitet i 
bycentre.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der indføres en specifik indikator på 
uddannelses- og undervisningsområdet.
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Listen må højst omfatte 300 byer i alt og 
højst 20 byer pr. medlemsstat. Byerne 
udvælges på grundlag af følgende kriterier:

Listen må højst omfatte 300 byer i alt og 
højst 20 byer pr. medlemsstat. Dette antal 
byer omfatter også mellemstore og mindre 
byer. Byerne udvælges på grundlag af 
følgende kriterier:

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til udvælgelsen anmoder 
medlemsstaterne byerne om i de konkrete 
projekter at inkludere en 
sammenhængende strategi, der tager 
højde for de naturlige og historiske 
ressourcers merværdi og dennes 
indvirkning på produktion og 
beskæftigelse.
Sanering af historiske bycentre som 
tilpasning til flagskibsinitiativerne i 
Europa 2020-strategien, dvs. 
tilgængelighed, ikt, energi og 
handicappedes behov, tages i betragtning 
ved udvælgelsen af byerne.
Genopretningen af byer og huse efter 
katastrofer skal også tages i betragtning 
som udvælgelseskriterier.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 1 – række 21 – Bytransport
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Kommissionens forslag

Bytransport passagerture Forøgelse af passagerture, hvor der benyttes 
støttede bytransporttjenester

Ændringsforslag

Lokal offentlig 
transport

passagerture Forøgelse af passagerture, hvor der benyttes 
støttede offentlige transporttjenester

procent Ændring i den offentlige transports andel af 
mobiliteten i byerne

Begrundelse

For så vidt angår transport er det vigtigt, at de fælles indikatorer tager højde for alle de 
forbedringer, der takket være fonden sker inden for offentlige transport.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag – tabel – række 24 – Fast affald – kolonne 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere
affaldsgenanvendelseskapacitet

Yderligere affaldsgenanvendelses- og 
affaldsgenbrugskapacitet

Begrundelse

I direktiv 2008/98 om affald fastsættes et hierarki for affald i fem trin, hvor genbrug kommer 
før genanvendelse, og det er derfor hensigtsmæssigt, at begge disse valg inden for 
affaldshåndtering omfattes af indikatoren.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag – tabel – række 24 a (ny) – Fast affald

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

kg/indbygger Husholdningsaffald pr. person
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag – tabel – række 28 – Risikoforebyggelse og -styring

Kommissionens forslag

Risikoforebyggelse og -
styring

personer Antal personer omfattet af foranstaltninger til 
beskyttelse mod oversvømmelse

Ændringsforslag

Risikoforebyggelse og -
styring

personer Antal personer omfattet af foranstaltninger til 
beskyttelse mod oversvømmelse

hektar Overfladeareal med forhøjet kapacitet til 
forebyggelse og afbødning af oversvømmelser

Begrundelse

Indikatorerne for forebyggelse og risikostyring må ikke være begrænset til at omfatte det 
antal personer, der nyder godt af beskyttelsesforanstaltninger mod oversvømmelser, men også 
størrelsen af området med forhøjet risikoforebyggelseskapacitet, hvilket skal ske ud fra en 
økosystembaseret metode.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag – tabel – række 29 – Risikoforebyggelse og -styring

Kommissionens forslag
personer Antal personer omfattet af foranstaltninger til 

beskyttelse mod skovbrande og andre 
beskyttelsesforanstaltninger

Ændringsforslag

personer Antal personer omfattet af foranstaltninger til 
beskyttelse mod skovbrande og andre 
beskyttelsesforanstaltninger

hektar Overfladeareal med forhøjet 
modstandsdygtighed og forebyggelseskapacitet 
i forbindelse med skovbrande

Begrundelse

Som det er tilfældet med oversvømmelser, må indikatorerne for forebyggelse og risikostyring 
ikke være begrænset til at omfatte det antal personer, der nyder godt af 
beskyttelsesforanstaltninger mod skovbrande, men også størrelsen af området med forhøjet 
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risikoforebyggelseskapacitet.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag – tabel – række 29 a (ny) – Risikoforebyggelse og -styring

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

personer Antal personer omfattet af foranstaltninger til 
bekæmpelse af tørke eller perioder med vandmangel

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag – tabel – række 32 – Natur og biodiversitet

Kommissionens forslag

Natur og biodiversitet hektar Overfladeareal af levesteder med en bedre 
bevaringsstatus

Ændringsforslag

Natur og biodiversitet hektar Overfladeareal af marine og terrestriske
levesteder med en bedre bevaringsstatus

km Samlet længde af den kystlinje, der er 
omfattet af foranstaltninger til forebyggelse 
og nedbringelse af kysterosion, der træffes 
ud fra en økosystembaseret metode

hektar Ny grøn infrastruktur

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at de fælles indikatorer for natur og biodiversitet tager højde for 
både marine og terrestriske levesteder og for kysterosion. Desuden kan grønne 
infrastrukturer spille en vigtig rolle i beskyttelsen af naturen og biodiversiteten.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
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Bilag – tabel – række 44 a (ny) – Energieffektivitet

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

kWh/BNP Energiintensitet

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Bilag – tabel – række 52 a (ny) – Byudvikling

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m² Nye grønne områder i byområder

Begrundelse

Bæredygtig byudvikling hænger uvægerligt sammen med en forøgelse af antallet og 
udbredelsen af grønne områder i byområderne, hvilket der derfor bør tages eksplicit højde for 
med en indikator.
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