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KORTFATTAD MOTIVERING

Sammanhållningspolitiken är avgörande för den europeiska utvecklingen och spelar en central 
roll i arbetet med att uppnå målen i Europa 2020-strategin. Detta förslag är en del av ett mer 
omfattande lagstiftningspaket som kommissionen har lagt fram och som inbegriper ett antal 
viktiga förändringar när det gäller hur sammanhållningspolitiken utformas och genomförs. 
Dessa ändringar syftar till att maximera sammanhållningspolitikens bidrag till europeiska 
prioriteringar. Den nya ramen syftar till att införa en gemensam uppsättning grundläggande 
bestämmelser för alla strukturpolitiska instrument. Den fastställer ett antal tematiska mål i 
linje med Europa 2020-strategin, och föreskriver bestämmelser för villkorat stöd och 
resultatöversyn, system för övervakning, rapportering och utvärdering, förvaltning och 
kontroll.

Förslaget fastställer de särskilda bestämmelser som styr Sammanhållningsfonden, ett 
strukturpolitiskt instrument som hjälper medlemsstater vars bruttonationalinkomst (BNI) per 
capita är lägre än 90 procent av genomsnittet för EU-27 att investera i transportnätverk och i 
miljön.

I förordningen anges tillämpningsområdet för fondens insatser: på miljöområdet ska 
Sammanhållningsfonden enligt kommissionens förslag främja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer samt stödja investeringar i anpassning till 
klimatförändringar och riskförebyggande såväl som investeringar inom vatten- och 
avfallssektorn och i stadsmiljö. Investeringar i energi är också berättigade till stöd om de har 
en påtaglig miljönytta, till exempel genom att främja energieffektivitet och förnybar energi.
På transportområdet ska Sammanhållningsfonden bidra till investeringar i det transeuropeiska 
transportnätet och till koldioxidsnåla transportsystem och hållbara stadstransporter.

Föredraganden välkomnar den nya ram som kommissionen föreslår och förslaget till särskilda 
bestämmelser för Sammanhållningsfonden. Föredraganden anser dock att 
sammanhållningspolitiken, såsom ett grundläggande instrument för en hållbar utveckling av 
Europeiska unionen, bör ses i ett helhetsperspektiv, där man parallellt tar hänsyn till 
miljöskydd, antagande av en integrerad energipolitik, skapande av sysselsättning samt 
utveckling av hållbara transporter och ”smarta städer” som garanterar en hög livskvalitet för 
medborgarna. Det bör läggas större vikt vid villkor för att få tillgång till strukturfonderna, och 
förvaltningen av fonderna måste bygga på fullständig öppenhet, så att man kan garantera att 
de pengar som medlemsstaterna och regionerna spenderar under Europeiska unionens 
överinseende ger bästa möjliga resultat.

Med detta mål i sikte vill föredraganden införa ett antal ändringar för att förbättra förslaget 
om Sammanhållningsfonden.

Ett integrerat tillvägagångssätt är avgörande för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling: 
”smarta städer” förutsätter att man tar itu med ett antal frågor samtidigt, såsom 
energieffektivitet och energiproduktion, tillgänglighet, gröna öppna ytor, social integrering 
och en anpassning av människans livsmiljö till hållbarhetskrav. Därför har ett antal 
ändringsförslag tagits fram som syftar till att i högre grad inrikta Sammanhållningsfonden på 
en integrerad stadsdimension.
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Dessutom är kapacitetsuppbyggnad och tekniskt stöd viktiga faktorer för att 
Sammanhållningsfonden ska kunna få positiva och varaktiga effekter, genom att de främjar 
effektivitet och öppenhet i offentliga förvaltningar och hos privata aktörer som deltar i 
förvaltningen av fonden. EU bör med hjälp av sammanhållningspolitiken främja god 
förvaltning och smart specialisering.

Sammanhållningsfonden kan också utgöra en viktig möjlighet att främja dels ett 
ekosystembaserat synsätt på skyddet och återupprättandet av biologisk mångfald och 
landskap, dels en förbättrad samverkan mellan städer och landsbygd, i syfte att uppnå av en 
integrerad territoriell sammanhållning som innefattar livsmiljön i städer och bevarandet och 
främjandet av det kulturella och historiska arvet.

Slutligen bör gemensamma indikatorer som mäter i hur hög grad fondens mål uppnås 
kompletteras med nya och tydligare indikatorer för en hållbar utveckling. Sådana indikatorer 
bör ta hänsyn till hur många arbetstillfällen som har skapats med hjälp av medel från 
Sammanhållningsfonden och via privata investeringar som matchar offentligt stöd. Nya 
indikatorer bör också introduceras för att tydligt mäta införandet och genomförandet av 
sådana strategier för stadsområden som syftar till att få till stånd ”smarta städer” för vår 
framtid.

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
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tekniskt stöd. c) Tekniskt stöd och 
kapacitetsuppbyggnad.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bostäder. utgår
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Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i små och 
medelstora företag,

ii) främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i företag, 
särskilt små och medelstora företag,

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) stödja anpassningen av människans 
livsmiljö i stads- och landsbygdsområden 
till energieffektivitetskrav och användning 
av förnybar energi,

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

v) främja koldioxidsnåla strategier och 
hållbara, smarta och integrerade 
energihandlingsplaner för stadsområden.

Or. en



PE487.713v01-00 6/9 PA\898652SV.doc

SV

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) stödja riktade investeringar för 
anpassning till klimatförändringar,

i) stödja riktade investeringar för 
anpassning till klimatförändringar, 
inklusive återställande av ekosystem i 
flod- och kustområden för att skydda mot 
översvämningar,

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) främja investeringar och teknisk och 
institutionell kapacitet för att hantera 
särskilda risker, säkra motståndskraften 
mot katastrofer och utveckla 
katastrofhanteringssystem.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) skydda och återställa den biologiska 
mångfalden, inklusive genom miljövänlig 
infrastruktur,

iii) skydda och återställa den biologiska 
mångfalden, jordmånskvaliteten och 
landskap med betydelse för kulturarvet, 
samt främja ekosystemtjänster, inklusive 
genom miljövänlig infrastruktur,

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – led c – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) främja en samverkan mellan stads-
och landsbygdsområden i syfte att 
förbättra den miljömässiga hållbarheten,

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3 – led c – led iiib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiib) främja integrerade 
stadsutvecklingsstrategier för smarta 
städer där man intar ett helhetsperspektiv 
i fråga om energieffektivitet, 
tillgänglighet, grönområden, anpassning 
av livsmiljöer och social integrering,

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – led c – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) förbättra stadsmiljön, inklusive sanering 
av industriområden och minskning av 
luftföroreningar.

iv) förbättra stadsmiljön, inklusive sanering 
av industriområden, inrättande och 
utbyggnad av grönområden och 
minskning av luftföroreningar.

Or. en



PE487.713v01-00 8/9 PA\898652SV.doc

SV

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen, genom att stärka 
den institutionella kapaciteten och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
och offentliga tjänster som berörs av
genomförandet av 
Sammanhållningsfonden.

e) Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen genom att 
tillhandahålla tekniskt stöd och främja 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
och offentliga tjänster för att få till stånd 
ett effektivt och överskådligt 
genomförande av Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Bilaga – tabell – rad -1 (ny)

Ändringsförslag

Produktiv investering

Tillväxt och 
sysselsättning

företag Antal företag som erhåller bidrag

EUR Privata investeringar som motsvarar offentligt stöd

heltidsekvivalen-
ter

Antal arbetstillfällen som har skapats med medel 
ur fonden

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Bilaga – tabell – kolumn 3 – rad 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ny kapacitet för avfallsåtervinning Ny kapacitet för återanvändning och 
återvinning av avfall

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Bilaga – tabell – rad 15a (ny)

Ändringsförslag

företag Antal företag med förbättrad energieffektivitet, 
inklusive små och medelstora företag

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Bilaga – tabell – rad 18 a (ny)

Ändringsförslag

Stadsutveckling

personer Befolkning i områden med integrerade strategier 
för stadsutveckling

m2 Nya grönområden i stadsområden

personer Befolkning i områden med förbättrat kulturarv och 
bevarade historiska byggnader

EUR Investering i den dynamiska utvecklingen av 
ekonomisk verksamhet i stadsområden

Or. en


