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KORTFATTAD MOTIVERING

Sammanhållningspolitiken är det viktigaste investeringsinstrumentet för att främja unionens 
prioriteringar i Europa 2020-strategin. Eftersom miljöskydd och hållbar utveckling utgör 
en relevant del av dessa prioriteringar är EU:s sammanhållningspolitik också det lämpligaste 
sättet att stödja en övergång till en konkurrenskraftig ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 
investeringar i begränsnings- och anpassningsåtgärder till följd av klimatförändringarna samt 
miljöskydd, skydd av den biologiska mångfalden och hållbar stadsutveckling.

Kommissionen har lagt fram ett paket med förslag till rättsakter för den nya 
sammanhållningspolitiska ramen. Till dem hör föreliggande förslag, genom vilket det införs 
ändringar till stöd för effekterna av denna politik när det gäller att uppnå EU:s prioriteringar.  
Genom lagstiftningspaketet fastställs en förteckning över tematiska mål i enlighet med 
Europa 2020-strategin och en uppsättning gemensamma bestämmelser för samtliga 
strukturfonder i syfte att förenkla förvaltningen av fonderna och effektivisera dem.

Genom detta förslag införs särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), vars syfte är att minska skillnaderna mellan unionens olika regioner. I förslaget fastställs 
det för varje tematiskt mål en förteckning över investeringsprioriteringar som fonden kan bidra 
till, och i synnerhet följande tematiska koncentration:

– I de mest utvecklade regionerna eller övergångsregionerna, vilkas bruttonationalprodukt är 
lika med eller högre än 75 % av det europeiska genomsnittet, ska minst 80 % av medlen 
anslås till energieffektivitet och förnybar energi, forskning och innovation samt stöd till små 
och medelstora företag. Minst 20 % av denna del ska anslås till energieffektivitet och 
förnybar energi.

– I de mindre utvecklade regionerna, vilkas bruttonationalprodukt understiger 75 % av det 
europeiska genomsnittet, ska dessa procenttal minskas till 50 respektive 6 % för att ta 
hänsyn till bredast möjliga spektrum av utvecklingsbehov.

Vidare ska minst 5 % av Eruf-medlen reserveras för hållbar stadsutveckling.

I förslaget anges även gemensamma indikatorer för fysiska utfall och resultat som rör 
finansieringens slutmål i syfte att öka resultatinriktningen.

Föredraganden av yttrandet ansluter sig till och stöder kommissionens förslag och vill 
samtidigt lägga fram vissa ändringsförslag för att effektivisera de investeringar som får stöd 
från Eruf inom ramen för unionens miljöprioriteringar.  

Särskilt kommissionens val att införa en tematisk koncentration för Eruf välkomnas varmt.
Att rikta 6 % av resurserna till de mindre utvecklade regionerna för övergången till 
en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer kan dock inte anses vara tillräckligt, eftersom det 
är just i dessa regioner som det behövs stora investeringar för att minska utsläppen.
Föredraganden föreslår därför att denna andel utökas till 15 %.

Det är inte heller lämpligt att miljöskyddet och främjandet av resurseffektivitet utesluts ur den 
tematiska koncentrationen. Att bevara och återställa den biologiska mångfalden och främja 
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ekosystemtjänsterna är prioriterade utmaningar när det gäller miljöns framtid: jämsides med 
åtgärderna till följd av klimatförändringarna bör de utgöra en horisontell bakgrund för 
samtliga politiska strategier som avser hållbar utveckling. Man bör minnas att den biologiska 
mångfalden är grundläggande för människans livskvalitet och arternas överlevnad, men att de 
mål för 2010 som hänger samman med denna inte har uppnåtts. Vissa ändringsförslag som 
omfattar det tematiska målet miljöskydd och ökad resurseffektivitet läggs därför till 
Eruf:s prioriteringar i enlighet med systemet för tematisk koncentration (80 % av medlen för 
de mest utvecklade regionerna och övergångsregionerna samt 50 % av medlen för de mindre 
utvecklade regionerna).

Slutligen fästs särskild uppmärksamhet vid de gemensamma Eruf-indikatorerna, som ska 
fastställas klart och tydligt på ett sätt som möjliggör objektiv mätning av resultaten av 
miljöprioriteringarna. När det gäller förebyggande och hantering av de risker som är 
förknippade med klimatförändringarna bör man inte enbart betona åtgärderna för civilskydd, 
utan i högre grad sträva efter en utökad kapacitet för att skydda ekosystemen och bevara deras 
motståndskraft. Det är också viktigt att det införs specifika indikatorer för naturen och den 
biologiska mångfalden, t.ex. när det gäller att bevara havs- och kustlivsmiljöerna, utveckla 
miljövänlig infrastruktur och skapa nya grönområden i städerna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för regional 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
såväl ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga som samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena 
samt att fastställa ett förfarande för att 
fastställa förteckningen över städer som 
omfattas av åtgärderna och de finansiella 
anslag som avsätts för dessa åtgärder.

(7) Inom ramen för en övergripande och 
hållbar stadsutveckling anses det 
nödvändigt att stödja integrerade åtgärder 
för att tackla de såväl ekonomiska, miljö-
och klimatmässiga som samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena, 
att anpassa städer till de utmaningar som 
klimatförändringarna medför samt att 
fastställa ett förfarande för att fastställa 
förteckningen över städer som omfattas av 
åtgärderna och de finansiella anslag som 
avsätts för dessa åtgärder.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att kartlägga eller testa nya 
lösningar på frågor som rör hållbar 
stadsutveckling med relevans på 
unionsnivå, bör Eruf stödja innovativa 
åtgärder på området hållbar 
stadsutveckling.

(9) För att kartlägga eller testa nya 
lösningar på frågor som rör hållbar 
stadsutveckling med relevans på 
unionsnivå, bör Eruf stödja innovativa 
åtgärder på området övergripande och 
hållbar stadsutveckling.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska bidra till finansieringen av stöd 
som ska förstärka den ekonomiska, sociala 
och territoriala sammanhållningen genom 
att motverka de viktigaste regionala 
obalanserna genom stöd till utveckling och 
strukturell anpassning av regionala 
ekonomier, bland annat omstrukturering av 
industriregioner på tillbakagång och 
regioner som utvecklas långsammare.

Eruf ska bidra till finansieringen av stöd 
som ska förstärka den ekonomiska, sociala 
och territoriala sammanhållningen genom 
att motverka de viktigaste regionala 
obalanserna genom stöd till en hållbar
utveckling och strukturell anpassning av 
regionala ekonomier, bland annat 
omstrukturering av industriregioner på 
tillbakagång och regioner som utvecklas 
långsammare.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena energi, miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT).

b) Investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena energi, miljö, hållbar turism och 
transport samt informations- och 
kommunikationsteknik (IKT).
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård och 
utbildning.

c) Investeringar i infrastruktur på det 
sociala området samt inom vård, idrott och 
utbildning.

Motivering

Idrotten är ett viktigt instrument för att förbättra EU-medborgarnas hälsa, och sedan 
Lissabonfördragets ikraftträdande är den en europeisk behörighet. Tillämpningsområdet för 
Eruf-stödet bör därför utvidgas till detta viktiga område.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) stöd till offentlig forskning och 
innovationsorgan samt investeringar i 
teknik och tillämpad forskning hos företag,

iii) stöd till offentliga eller privata 
forskningsorganisationer och 
innovationsorgan samt investeringar i 
teknik och tillämpad forskning hos företag,

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) investeringar för att främja hållbar 
turism och skydda kulturarvet.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I mer utvecklade regioner ska Eruf inte 
stödja investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna 
på områdena miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT).

utgår

Motivering

Oberoende av typ av region är det inte de europeiska utan de nationella och/eller regionala 
myndigheterna som ska bestämma huruvida grundläggande tjänster till medborgarna inom 
områdena miljö, transport samt informations- och kommunikationsteknik (IKT) får erhålla 
stöd från Eruf. Vissa regioner, däribland de mest utvecklade, har stort behov av investeringar 
i vatteninfrastruktur.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3, 4 och 6 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

Motivering

Miljöskyddet och resurseffektiviteten bör tas med bland de tematiska mål som 
Eruf-finansieringen koncentreras till såväl i de mest utvecklade regionerna och 
övergångsregionerna som i de mindre utvecklade regionerna.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minst 20 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 

ii) minst 25 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
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led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Motivering

EU är inte på rätt spår för att kunna nå upp till sitt energibesparingsmål senast 2020, men 
både parlamentet och rådet har meddelat att det måste uppnås – och kräver därför en 
ytterligare ekonomisk insats. Det är verkligen fråga om något som alla parter vinner på när 
det gäller att skapa gröna arbetstillfällen, maximera de ekonomiska möjligheterna i varje 
enskild region, sänka kostnaderna för konsumenterna och förbättra energitryggheten.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 50 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3, 4 och 6 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen],

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minst 6 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

ii) minst 15 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas det tematiska mål som anges i 
led 4 i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen].

Motivering

EU är inte på rätt spår för att kunna nå upp till sitt energibesparingsmål senast 2020, men 
både parlamentet och rådet har meddelat att det måste uppnås – och kräver därför en 
ytterligare ekonomisk insats. Det är verkligen fråga om något som alla parter vinner på när 
det gäller att skapa gröna arbetstillfällen, maximera de ekonomiska möjligheterna i varje 
enskild region, sänka kostnaderna för konsumenterna och förbättra energitryggheten.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) främja företagsinvesteringar inom 
forskning och innovation, produkt- och 
tjänsteutveckling, tekniköverföring, social 
innovation och offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och 
öppen innovation genom smart 
specialisering,

b) främja företagsinvesteringar inom 
forskning och innovation, produkt- och 
tjänsteutveckling, även inom turistsektorn, 
tekniköverföring, social innovation och 
offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och 
öppen innovation genom smart 
specialisering,

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) främja produktion och distribution av 
förnybar energi,

a) främja hållbar och kostnadseffektiv 
produktion och distribution av förnybar 
energi,

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) främja produktion och distribution av 
förnybar energi,

a) främja produktion och distribution av 
förnybar och koldioxidsnål energi,

Motivering

Med hänsyn till de utmaningar som klimatförändringarna och miljöskyddet medför är det 
nödvändigt att ge de nationella och regionala myndigheterna befogenhet att stödja 
utvecklingen av distributionsnät såväl för förnybar energi som för koldioxidsnål energi, 
genom att till exempel väsentligt öka antalet laddplatser för elbilar och på så sätt förbättra 
förutsättningarna för elfordonstrafiken, som hittills har hindrats genom bristen på 
laddplatser.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

e) främja koldioxidsnåla strategier, 
inklusive hållbar rörlighet och ren 
kollektivtrafik i alla typer av regioner, 
framför allt stadsområden.

Motivering

Med hänsyn till de utmaningar som klimatförändringarna och miljön medför bör man 
förbättra förutsättningarna för elfordonstrafik och utveckla en ren kollektivtrafik.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) främja hållbar turism.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) främja investeringar för att hantera 
särskilda risker, säkra motståndskraften 
mot katastrofer och utveckla 
katastrofhanteringssystem.

b) främja investeringar för att hantera 
särskilda risker, säkra motståndskraften 
mot katastrofer och utveckla 
katastrofhanteringssystem, inbegripet 
återuppbyggnad av flod-, kust- och 
bergsekosystemen.

Ändringsförslag 19
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Förslag till förordning
Artikel 5 – led 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) Att skydda miljön och främja en hållbar
användning av resurser genom att

6) Att skydda miljön, den biologiska 
mångfalden och ekosystemen och främja 
en effektiv användning av resurser genom 
att

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i avfallssektorn för att 
uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning,

a) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i avfallssektorn för att 
minska avfallsdisponeringen,

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i vattensektorn för att 
uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning,

b) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i vattensektorn för att minska 
läckorna och förbättra tillgången och 
kvaliteten på vatten samt effektivisera dess 
användning,

Motivering

Eftersom infrastrukturerna inom vattensektorn mycket ofta är föråldrade försvinner i medeltal 
en av fyra liter vatten i rörledningarna. Förlustandelen uppgår till så mycket som 40 procent i 
vissa regioner. Utöver vattnets kvalitet bör man garantera en hållbar och ansvarsfull 
användning av vattenresurserna genom att minska läckorna.

Ändringsförslag 22
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Förslag till förordning
Artikel 5 – led 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) skydda, främja och utveckla kulturarvet, c) skydda, främja och utveckla det 
materiella och immateriella kultur- och 
naturarvet,

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skydda den biologiska mångfalden och 
marken samt främja ekosystemtjänster, 
inklusive Natura 2000, och miljövänlig 
infrastruktur,

d) skydda den biologiska mångfalden, 
återställa ekosystemen och marken samt 
främja ekosystemtjänster, inklusive 
Natura 2000, och miljövänlig infrastruktur,

Motivering

Miljömässiga investeringsprioriteringar bör inte begränsas till skydd av den biologiska 
mångfalden, utan bör även syfta aktivt till att återställa de ekosystem som utgör grunden för 
denna mångfald.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) främja hållbar turism

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och främja 

c) utveckla lokala kollektivtrafiksystem
som är integrerade, intermodala, 
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hållbar stadstrafik, miljövänliga och koldioxidsnåla samt
främja hållbar icke-motoriserad stads- och 
landsvägstrafik,

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet och det sociala området vilka 
bidrar till nationell, regional och lokal 
utveckling, minska skillnader i hälsostatus 
och övergå från institutionella tjänster till 
tjänster i närsamhället,

a) investera i infrastrukturer på 
vårdområdet, idrottsområdet och det 
sociala området vilka bidrar till nationell, 
regional och lokal utveckling, minska 
skillnader i hälsostatus och övergå från 
institutionella tjänster till tjänster i 
närsamhället,

Motivering

Idrotten är ett viktigt instrument för att förbättra EU-medborgarnas hälsa, och sedan 
Lissabonfördragets ikraftträdande är den en europeisk behörighet. Idrotten bör därför tas 
med i de prioriterade investeringarna inom ramen för Eruf.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Att upprätthålla den ekonomiska 
verksamheten i stadskärnor.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En specifik indikator ska införas på 
utbildningsområdet.
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen ska innehålla högst 
300 städer, med högst 20 städer per 
medlemsstat. Städerna ska väljas ut enligt 
följande kriterier:

Förteckningen ska innehålla högst 
300 städer, med högst 20 städer per 
medlemsstat. Bland dessa ska också små 
och medelstora städer ingå. Städerna ska 
väljas ut enligt följande kriterier:

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För urvalet ska medlemsstaterna kräva att 
städerna inkluderar en övergripande 
strategi i de konkreta projekten som ska 
beakta mervärdet av naturresurser och 
historiska tillgångar och deras inverkan 
på produktion och sysselsättning.
Restaurering av historiska städer för 
anpassning till flaggskeppsinitiativen i 
Europa 2020-strategin, tillgänglighet, 
IKT, energi och funktionshindrades 
behov ska beaktas när städerna väljs.
Återställande av städer och hus efter 
katastrofer ska också beaktas som ett 
urvalskriterium.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – rad 21 – Stadstransporter

Kommissionens förslag

Stadstransporter passagerarresor Ökning av antalet passagerarresor med 
stadstransporter som får stöd

Ändringsförslag

Lokal kollektivtrafik passagerarresor Ökning av antalet passagerarresor med 
kollektivtrafik som får stöd

procentandel förändring i fråga om andel av 
stadstrafiken

Motivering

På transportområdet bör de gemensamma indikatorerna ta hänsyn till alla de framsteg inom 
kollektivtrafiken som gjorts tack vare fonden.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – rad 24 – Fast avfall – kolumn 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ny kapacitet för avfallsåtervinning Ny kapacitet för avfallsåtervinning och 
avfallsåteranvändning

Motivering

Genom avfallsdirektivet 2008/98/EG införs en femstegshierarki för avfall, i vilken 
återanvändning ges företräde som alternativ före återvinning. Båda dessa alternativ för 
avfallshantering bör således beaktas av indikatorerna.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – rad 24a (ny) – Fast avfall

Ändringsförslag

kilogram/capita Hushållsavfall per person
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – rad 28 – Riskförebyggande åtgärder och riskhantering

Kommissionens förslag

Riskförebyggande 
åtgärder och 
riskhantering

personer Befolkning som omfattas av åtgärder för skydd 
mot översvämning

Ändringsförslag

Riskförebyggande 
åtgärder och 
riskhantering

personer Befolkning som omfattas av åtgärder för skydd 
mot översvämning

hektar Areal med ökad kapacitet att förebygga och 
dämpa effekterna av översvämningar

Motivering

Indikatorerna på området riskförebyggande åtgärder och riskhantering får inte begränsas till 
den befolkning som omfattas av åtgärder för skydd mot översvämning, utan bör också omfatta 
områden med ökad kapacitet att förebygga risker, vilket bör ske genom en ekosystemrelaterad 
metod.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – rad 29 – Riskförebyggande åtgärder och riskhantering

Kommissionens förslag
personer Befolkning som omfattas av skydd mot 

skogsbränder och andra skyddsåtgärder
Ändringsförslag

personer Befolkning som omfattas av skydd mot 
skogsbränder och andra skyddsåtgärder

hektar Areal med ökad kapacitet att motstå och 
förebygga skogsbränder

Motivering

Liksom när det gäller översvämningar får indikatorerna på området riskförebyggande 
åtgärder och riskhantering inte begränsas till den befolkning som omfattas av åtgärder för 
skydd mot skogsbränder, utan bör även omfatta områden med ökad kapacitet att förebygga 
risker.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – rad 29a (ny) – Riskförebyggande åtgärder och riskhantering

Parlamentets ändringsförslag

personer Befolkning som omfattas av åtgärder för att lindra 
konsekvenserna av torka eller perioder av vattenbrist

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – rad 32 – Natur och biologisk mångfald

Kommissionens förslag

Natur och biologisk 
mångfald

hektar Ytareal med livsmiljöer i bättre skick

Ändringsförslag

Natur och biologisk 
mångfald

hektar Ytareal med livsmiljöer till havs och på land 
vilka är i bättre skick

km Sammanlagd längd av den kuststräcka som 
omfattas av åtgärder för att förebygga och 
minska kusterosionen genom en 
ekosystemrelaterad metod

hektar Ny miljövänlig infrastruktur

Motivering

De gemensamma indikatorerna för naturen och den biologiska mångfalden ska beakta 
livsmiljöer till havs och på land samt förebyggande av kusterosion. Miljövänlig infrastruktur 
kan också vara viktig när det gäller att skydda miljön och den biologiska mångfalden.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – rad 44a (ny) – Energieffektivitet

Ändringsförslag

kWh/BNP Energiintensitet



PE487.705v02-00 18/19 AD\906085SV.doc

SV

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – rad 52 (ny) – Stadsutveckling

Ändringsförslag

m² Nya grönområden i stadsområden

Motivering

En hållbar stadsutveckling måste inbegripa flera och större grönområden i städerna, vilket 
därför uttryckligen bör anges av en indikator.
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