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KORT BEGRUNDELSE

Samhørighedspolitikken er et væsentlig element i den europæiske udvikling og spiller en 
afgørende rolle for opfyldelse af Europa 2020-målsætningerne. Dette forslag indgår i en større 
lovgivningspakke, der er blevet forelagt af Kommissionen, og som vil medføre betydelige 
ændringer i den måde, samhørighedspolitikken udformes og gennemføres på, således at den i 
videst muligt omfang kan bidrage til at opfylde EU's vigtigste mål. Den nye ramme har til 
formål at opstille et fælles grundlæggende regelsæt for alle strukturinstrumenter. Den 
definerer en række tematiske mål i overensstemmelse med Europa 2020-strategien og 
fastsætter bestemmelser vedrørende konditionalitet og vurdering af resultater, ordninger for 
overvågning, indberetning og evaluering, forvaltning og kontrol.

Forslaget opstiller i denne forbindelse specifikke bestemmelser vedrørende 
Samhørighedsfonden, som er et strukturinstrument, der bistår medlemsstater, hvis BNI pr. 
indbygger ligger under 90 % af EU27-gennemsnittet, med at investere i transportnet og i 
miljøforanstaltninger.

Forordningen fastlægger anvendelsesområdet for Samhørighedsfonden: ifølge 
Kommissionens forslag skal Samhørighedsfonden på miljøområdet fremme et skift til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer, støtte investeringer i tilpasning til klimaforandringer og i 
risikoforebyggelse, investeringer i vand- og affaldssektoren og bymiljøet. Der kan også ydes 
støtte til investeringer i energi, hvis de har en klart positiv indvirkning på miljøet, f.eks. ved at 
skabe øget energieffektivitet og fremme anvendelsen af vedvarende energi. På 
transportområdet skal Samhørighedsfonden bidrage til investeringer i det transeuropæiske 
transportnet samt lavemissionstransportsystemer og bæredygtig transport i byområder.

Ordføreren glæder sig over den nye ramme, som Kommissionen foreslår, og forslaget om de 
specifikke bestemmelser for Samhørighedsfonden. Ordføreren mener imidlertid, at 
samhørighedspolitikken betragtet som et grundlæggende instrument for bæredygtig udvikling 
i EU, bør gøres til genstand for en holistisk tilgang, der på samme tid tager hensyn til 
miljøbeskyttelse, indførelse af en integreret energipolitik, jobskabelse, udvikling af 
bæredygtig transport og af ”intelligente byer”, der sikrer deres borgere en høj livskvalitet. Der 
bør lægges større vægt på konditionalitet i forbindelse med adgang til strukturfondene, og 
midlerne skal forvaltes under fuldstændig åbenhed, således at det sikres, at de penge, som 
medlemsstaterne og regionerne giver ud under tilsyn fra EU, fører til det bedst mulige 
resultat.

Med dette formål for øje vil ordføreren gerne indføre en række ændringer med henblik på at 
forbedre det specifikke forslag om Samhørighedsfonden.

For det første er det væsentligt med en integreret tilgang til en bæredygtig byudvikling: at 
skabe ”intelligente byer” betyder, at der straks må tages fat på spørgsmål i forbindelse med 
energieffektivitet og produktion, tilgængelighed, grønne åbne områder, social integration og 
tilpasning af menneskers boligmiljø til kravene om bæredygtighed. Derfor fremsættes der 
flere ændringsforslag med henblik på at sikre, at Samhørighedsfonden i højere grad fokuserer 
på dimensionen integreret byudvikling.
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Desuden er kapacitetsopbygning og teknisk bistand af afgørende betydning for at opnå 
positive og varige virkninger af Samhørighedsfonden ved at fremme effektivitet og åbenhed i 
den offentlige administration og hos de private aktører, der er involveret i forvaltningen af 
fonden. EU bør fremme god forvaltningsskik og intelligent specialisering ved hjælp af 
gennemførelsen af sin samhørighedspolitik.

Desuden frembyder Samhørighedsfonden væsentlige muligheder for at fremme en 
økosystembaseret tilgang til beskyttelse og genoprettelse af biodiversitet og landskaber samt 
for at forbedre grænsefladerne mellem by- og landdistrikter med henblik på at fremme en 
integreret territorial samhørighed, som omfatter beboelse i byer samt bevarelse og fremme af 
den kulturelle og historiske arv.

Endelig bør de fælles indikatorer, der anvendes til at måle opfyldelsen af Fondens mål, 
suppleres med nye og klarere indikatorer for bæredygtig udvikling. Sådanne indikatorer bør 
tage hensyn til den beskæftigelse, der skabes ved hjælp af Samhørighedsfonden og via de 
private investeringer, som skal supplere den offentlige støtte. Der bør også indføres nye 
indikatorer med henblik på specifikt at måle indførelse og gennemførelse af strategier for 
byområder, der har til formål at gøre vore byer til ”intelligente byer” i fremtiden.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at opfylde Samhørighedsfondens 
særlige behov og i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien, som fastsætter, at 
samhørighedspolitikken bør støtte behovet 
for at opnå intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, er det nødvendigt at 
fastlægge investeringsprioriteter inden for 
rammerne af de tematiske mål, der er 
fastsat i forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning].

(6) For at opfylde Samhørighedsfondens 
særlige behov og i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien, som fastsætter, at 
samhørighedspolitikken bør støtte behovet 
for at opnå intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst og samtidig begrænse de 
eksterne omkostninger for samfundet, der 
er forbundet med de støttede aktiviteter, er 
det nødvendigt at fastlægge 
investeringsprioriteter inden for rammerne 
af de tematiske mål, der er fastsat i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning].
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i miljø, herunder områder 
med relation til bæredygtig udvikling og 
energi, som giver en positiv miljøvirkning

a) investeringer i miljø, herunder områder 
med relation til bæredygtig udvikling, 
vedvarende energi og energibesparelser, 
som giver en positiv miljøvirkning

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) teknisk bistand. c) teknisk bistand og kapacitetsopbygning.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) teknisk bistand til opfyldelse af 
Europa 2020-målene og intelligente 
specialiseringer.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) boliger. udgår

Ændringsforslag 6
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremme produktion og distribution af 
energi fra vedvarende energikilder

i) fremme produktion og videreudvikle 
infrastrukturkapaciteten til distribution af
vedvarende energi og af 
informationsteknologi

Begrundelse

Der bør ydes passende støtte til videreudvikling af distributionskapaciteten for at sikre 
distributionen af de producerede mængder og på denne måde fremme øget anvendelse af 
vedvarende energi.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i små og 
mellemstore virksomheder

ii) fremme energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i 
virksomheder, navnlig små og 
mellemstore virksomheder (SMV’er)

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) støtte energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer

iii) støtte energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige og private infrastrukturer

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. iii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) støtte energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer

iii) støtte energieffektivitet og brugen af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer samt i 
boligsektoren

Begrundelse

Støtte til renovering af huse og investeringer, der øger energieffektiviteten i boligsektoren, vil 
hjælpe borgerne til at foretage energibesparelser og på denne måde bidrage til opnåelsen af 
EU's miljøpolitiske målsætninger og skabe betydelige muligheder for grønne job. Dette er så 
meget desto vigtigere, når medlemsstaterne bliver nødt til at spare og ikke råder over de 
finansielle ressourcer til at støtte sådanne investeringer.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) støtte tilpasning af menneskers 
boligmiljø i by- og landområder til krav 
om energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) udvikle intelligente 
lavspændingsdistributionssystemer

iv) udvikle intelligente lav- og 
mellemspændingsdistributionssystemer
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) fremme lavemissionsstrategier for 
byområder

v) fremme lavemissionsstrategier og 
bæredygtige, intelligente og integrerede 
handlingsplaner for byområder, herunder 
fremme bæredygtig mobilitet i byerne, ren 
offentlig transport og foranstaltninger 
med relevans for afbødning af og 
tilpasning til klimaforandringer

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v a) støtte udviklingen af teknologi til 
CO2-opsamling og -lagring

Begrundelse

Teknologi til CO2-opsamling og -lagring har afgørende betydning for nedbringelse af CO2-
emissioner fra kraftværker, der anvender fossile brændstoffer, og industrielle anlæg, men 
denne teknologi er endnu ikke fuldt udviklet og vil til at begynde med være forbundet med 
høje udviklingsomkostninger. Selv om der ikke bør stilles midler fra samhørighedsfonden til 
rådighed for opførelsen af nye kraftværker, der anvender fossile brændstoffer, uanset hvor 
effektive de måtte være, bør det være muligt at anvende dem til støtte for udviklingen af en 
teknologi, hvis eneste formål er at undgå udledningen af CO2-emissioner i atmosfæren.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme af tilpasning til 
klimaforandringer og risikoforebyggelse og 
-styring ved at:

b) fremme af økosystembaseret tilpasning 
til klimaforandringer og risikoforebyggelse 
og -styring ved at:
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) støtte målrettede investeringer i 
tilpasning til klimaforandringer

i) støtte målrettede investeringer i 
tilpasning til klimaforandringer, herunder 
genoprettelse af flod- og kystøkosystemer 
med henblik på beskyttelse mod 
oversvømmelse

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) fremme investeringer og teknisk og 
institutionel kapacitet med henblik på at 
afhjælpe specifikke risici, samt sikre 
katastrofemodstandsdygtighed og udvikle 
katastrofeforvaltningssystemer

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beskyttelse af miljøet og fremme en 
bæredygtig udnyttelse af ressourcerne ved 
at:

c) beskyttelse af miljø, biodiversitet og 
økosystemer og fremme af en bæredygtig 
udnyttelse af ressourcerne ved at:

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) fremme fornyelsen af 
vandinfrastruktur med henblik på at opnå 
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bedre ressourceeffektivitet, navnlig i 
historiske byer, hvor store mængder vand 
går tabt under distributionen

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) fremme innovation i vandsektoren og 
indførelse af ny teknologi til overvågning 
af underjordiske vandressourcer

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskytte og genetablere biodiversitet, 
bl.a. ved hjælp af grønne infrastrukturer

iii) beskytte og genetablere biodiversitet, 
jordbundskvalitet, landskaber af 
betydning for kulturarven og fremme 
økosystemfunktioner, bl.a. ved hjælp af 
grønne infrastrukturer

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) fremme den indbyrdes sammenhæng 
mellem by- og landområder med henblik 
på at forbedre den miljømæssige 
bæredygtighed
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c – nr. iii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiib) fremme integrerede 
byudviklingsstrategier for intelligente 
byer, som anlægger en holistisk 
synsvinkel på energieffektivitet, 
tilgængelighed, grønne områder, 
tilpasning af boligområder og social 
integration

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) forbedre bymiljøet, herunder genoprette 
forladte industrigrunde, og nedbringe 
luftforureningen

iv) forbedre bymiljøet, herunder genoprette 
forladte industrigrunde, skabe grønne 
områder, nedbringe luftforureningen og 
træffe foranstaltninger til beskyttelse og 
bevarelse af den historiske og kulturelle 
arv

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) støtte et multimodalt europæisk fælles 
transportområde gennem investering i det 
transeuropæiske transportnet

i) støtte et multimodalt europæisk fælles 
transportområde gennem investering i det 
transeuropæiske transportnet, herunder 
bæredygtig skibsfart

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) udvikle miljøvenlige 
lavemissionstransportsystemer, herunder
fremme bæredygtig mobilitet i byerne

ii) udvikle integrerede og intermodale
miljøvenlige 
lavemissionstransportsystemer til lokal 
offentlig befordring og fremme 
bæredygtig mobilitet i og uden for byerne

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) styrke den institutionelle kapacitet og en 
effektiv offentlig forvaltning ved at styrke 
den institutionelle kapacitet og 
effektiviteten af offentlige forvaltninger og 
offentlige ydelser i forbindelse med
Samhørighedsfondens gennemførelse.

e) styrke den institutionelle kapacitet og en 
effektiv offentlig forvaltning ved at yde 
teknisk bistand og fremme effektiviteten af 
offentlige forvaltninger og offentlige 
ydelser med henblik på en effektiv og 
åben gennemførelse af
Samhørighedsfonden.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag – tabel – række -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Erhvervs-
investeringer

Vækst og 
beskæftigelse

virksomheder Antal virksomheder, der modtager tilskud

EUR Private investeringer svarende til offentlig støtte

fuldtids-
ækvivalenter

Antal job, som skabes via finansieringen
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag – tabel – spalte 3 – række 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere 
affaldsgenanvendelseskapacitet

Yderligere affaldsgenbrugs- og 
genanvendelseskapacitet

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag – tabel – række 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

personer Yderligere antal personer omfattet af offentlige 
ordninger for sortering og genanvendelse af affald

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag – tabel – række 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

hektar Overfladeareal med forhøjet kapacitet til 
forebyggelse og afbødning af oversvømmelser og 
ekstreme vejrforhold

hektar Overfladeareal med forhøjet 
forebyggelseskapacitet og modstandsdygtighed i 
forbindelse med skovbrande

Ændringsforslag 31
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Forslag til forordning
Bilag – tabel – række 12

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

hektar Ny grøn infrastruktur

m2 Nye grønne områder i byområder

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag – tabel – række 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

procent Vedvarende energikilders andel i det samlede 
energiforbrug

Begrundelse

Denne indikator er nyttig til at måle, hvilke fremskridt der er gjort i retning af at nå 20 %-
målet i Europa 2020-strategien.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag – tabel – række 15 

Kommissionens forslag

kWh/år Nedgang i primært energiforbrug i offentlige
bygninger 

Ændringsforslag

kWh/år Nedgang i primært energiforbrug i bygninger 
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Begrundelse

Energieffektivitetsindikatoren bør måle resultatet for alle bygningers vedkommende og ikke 
kun offentlige bygninger.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag – tabel – række 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

virksomheder Antal virksomheder, herunder SMV’er, med 
forbedret energieffektivitet

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag – tabel – række 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Byudvikling

personer Antal indbyggere i områder med integrerede 
byudviklingsstrategier

m2 Nye grønne områder i byområder

personer Antal personer, som bor i områder med en 
forbedret kulturarv og bevarede historiske 

bygninger
EUR Investering i dynamisk udvikling af den 

økonomiske virksomhed i byområder

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag – tabel – række 24 – spalte 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forøgelse af passagerture, hvor der Forøgelse af passagerture, hvor der 
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benyttes støttede bytransporttjenester benyttes støttet offentlig befordring i og 
uden for byerne
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Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, 
Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris 
Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta 
Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa 
Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Kartika 
Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Miroslav 
Ouzký, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique 
Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl 
Schlyter, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber, 
Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Margrete Auken, Erik Bánki, Cristian Silviu Buşoi, Minodora Cliveti, 
Gaston Franco, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Rebecca 
Taylor, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Anna Záborská, Andrea 
Zanoni

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Véronique Mathieu


