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Ändringsförslag 14
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Enligt artikel 349 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är de 
yttersta randområdena extremt avlägsna 
och isolerade från de övriga europeiska 
regionerna, vilket resulterar i allvarliga 
ekonomiska och sociala svårigheter. 
Sammanhållningsfonden bör därmed 
särskilt uppmärksamma de betydande 
investeringar som bör göras inom 
området transport, energi och miljö.

Or. pt

Motivering

Med beaktande av att det första skälet innehåller en hänvisning till ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning är det logiskt att specifikt hänvisa till även de yttersta 
randområdenas behov eftersom de enligt fördraget särskilt bör uppmärksammas på grund av 
deras naturliga begränsningar samt de betydande investeringar som behövs i områden som 
är berättigade till Sammanhållningsfondens stöd.

Ändringsförslag 15
Louis Grech

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Sett till fördragets förpliktelser att 
stärka unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning, bör 
genomförandet av 
sammanhållningspolitiken beakta de 
unika ekonomiska utmaningar och 
realiteter som varje medlemsstat står 
inför, särskilt de små ömedlemsstaterna i 
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unionens utkanter, för att säkra lika 
villkor och så att alla europeiska 
medborgare helt kan ta del av de 
påtagliga ekonomiska fördelar som är ett 
resultat av den fria rörligheten av varor, 
tjänster, kapital och människor.

Or. en

Ändringsförslag 16
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Genom Sammanhållningsfonden kan 
unionen bidra till åtgärder för att uppnå 
unionens mål på miljöområdet enligt 
artiklarna 11 och 191 i fördraget.

(3) Genom Sammanhållningsfonden kan 
unionen bidra till åtgärder för att uppnå 
unionens mål på miljöområdet enligt 
artiklarna 11 och 191 i fördraget. I detta 
sammanhang kan fonden även träda in 
på områden som rör hållbar utveckling 
som tydligt medför miljöfördelar, 
nämligen energieffektivitet och förnybar 
energi och inom transportsektorn utanför 
de transeuropeiska näten, järnvägs-, flod-
och havstransporter, intermodala 
transportsystem och deras 
interoperabilitet, styrning av väg-, havs-, 
flod- och flygtrafik, hållbar stadsrörlighet 
och allmänna kommunikationer.

Or. en

Ändringsförslag 17
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Mängden stöd från 
Sammanhållningsfonden som varje 
medlemsstat är berättigad till och som 
sedan överförs till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa bör endast anslås 
till projekt som genomförs i dessa
medlemsstater i samma proportion som 
dessa bidragit till denna högre 
anslagsfördelning.

Or. pt

Motivering

Även om det är accepterat att ett visst belopp överförs till Fonden för ett sammanlänkat 
Europa är det logiskt att den andel stöd från Sammanhållningsfonden som de minst gynnade 
medlemsstaterna är berättigade till bör investeras i samma medlemsstater i samma 
proportion. I enlighet med artikel 174 i fördraget innebär detta att det belopp som betalats till 
Fonden för ett sammanlänkat Europa bör investeras i medlemsstaterna och inte ledas vidare 
till andra, mer välbärgade europeiska länder.

Ändringsförslag 18
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Hänsyn bör dock tas till det faktum 
att de yttersta randområdena, även om de
inte drar nytta av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, har ett 
brådskande behov att optimera sina 
transportförbindelser, i synnerhet inom 
sjöfartspassagerar- och godstrafiken samt 
flygförbindelser till det europeiska 
fastlandet, och som isolerade 
energisystem optimera sina 
energialternativ.

Or. pt
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Ändringsförslag 19
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Stöd från Sammanhållningsfonden 
inom ramen för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa ska genomföras i 
enlighet med artikel [13] i förordning 
(EU) nr [...]/2012 om inrättandet av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa 
med iakttagande av de nationella 
anslagen från Sammanhållningsfonden 
och säkerställande av ändamålsenlig 
konkurrens mellan projekten.

Or. ro

Ändringsförslag 20
Erminia Mazzoni

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Sammanhållningsfonden ska stödja 
projekt för transportinfrastruktur i
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [...]/2012 av den […] 
om inrättandet av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, med ett 
totalbelopp på XX euro, att användas 
endast för medlemsstater som kan komma 
i fråga för stöd från 
Sammanhållningsfonden med 
medfinansieringsavgifter som är 
tillämpliga på den senare. Förfarandet för 
projekturval ska ske enligt målen och 
kriterierna angivna i artikel [11] i 
förordning (EU) nr […]/2012 [om 
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inrättandet av fonden för ett 
sammanlänkat Europa]. Kommissionen 
ska under de olika faserna i förfarandet 
för projekturval garantera den autentiska 
ansökan om principen om att respektera 
nationella anslag i så stor omfattning som 
möjligt, så som anges i artikel [11.2 ] i 
förordning (EU) nr […]/2012 [om 
inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa] 

Or. en

Ändringsförslag 21
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) En övergång mot hållbar rörlighet är 
avgörande för att uppnå EU:s klimatmål 
2020 eftersom transporter står för 24 % av 
alla koldioxidutsläpp i unionen och 
unionens utsläpp har ökat med 34 % 
sedan 1990. Eftersom 90 % av allt 
resande i personbilar i europeiska städer 
gäller resor kortare än 6 km så finns det 
en ansenlig potential för verklig övergång 
till att gå, cykla och att använda allmänna 
kommunikationsmedel. Nya prioriteringar 
för medel är absolut nödvändiga eftersom 
den största delen av de 
transportinvesteringar som 
Sammanhållningsfonden stått för har 
gjorts i vägtransporter, trots att 
vägtransporter redan är ansvariga för 
72 % av alla växthusgasutsläpp som 
kommer från unionens transportsektor.

Or. en

Motivering

Se Europeiska miljöbyrån (2009): Rapport nr 9/2009 – Greenhouse gas emission trends and 
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projections in Europe 2009. Tracking progress towards Kyoto targets. Europeiska miljöbyrån 
(2011): EEA rapport nr 7/2011 – TERM 2011: transport indicators tracking progress. 
Towards environmental targets in Europe.

Ändringsförslag 22
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att på bästa sätt tillgodose 
Sammanhållningsfondens särskilda behov 
och i enlighet med Europa 2020-strategins 
princip att sammanhållningspolitiken bör 
stödja en smart och hållbar tillväxt för alla 
är det nödvändigt att ange 
investeringsprioriteringar inom 
tillämpningsområdet för de tematiska mål 
som anges i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

(6) För att på bästa sätt tillgodose 
Sammanhållningsfondens särskilda behov 
och i enlighet med Europa 2020-strategins 
princip att sammanhållningspolitiken bör 
stödja en smart och hållbar tillväxt för alla 
samt utveckling, medan man minimerar 
externa kostnader för samhället för de 
verksamheter som stöds, är det nödvändigt 
att ange investeringsprioriteringar inom 
tillämpningsområdet för de tematiska mål 
som anges i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 23
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ett antal gemensamma indikatorer för 
bedömningen av programgenomförandet 
bör anges innan medlemsstaterna 
utarbetar sina operativa program. Dessa
indikatorer bör kompletteras med 
programspecifika indikatorer.

(7) För att bedöma
programgenomförandet, bör 
genomförandebefogenheter tilldelas 
kommissionen avseende ett antal 
gemensamma indikatorer. Dessa 
befogenheter ska utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av 
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allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter1.
Gemensamma indikatorer bör 
kompletteras med programspecifika 
indikatorer.

_________________
1 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Motivering

Gemensamma indikatorer ska, på grund av sin tekniska beskaffenhet och nödvändigheten att 
de är homogena över olika relevanta fondspecifika bestämmelser, antas av kommissionen 
genom genomförandeakter.

Ändringsförslag 24
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ett antal gemensamma indikatorer för 
bedömningen av programgenomförandet 
bör anges innan medlemsstaterna utarbetar 
sina operativa program. Dessa indikatorer 
bör kompletteras med programspecifika 
indikatorer.

(7) Ett antal gemensamma kvalitativt 
resultatinriktade indikatorer för 
bedömningen av programgenomförandet 
bör anges innan medlemsstaterna utarbetar 
sina operativa program. Dessa indikatorer 
bör kompletteras med programspecifika 
och miljömässiga indikatorer för att 
genomföra principen om hållbar 
utveckling och för att utvärdera 
programmens resultat och effektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 25
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller
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Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Villkor som härrör sig från 
stabilitets- och tillväxtpakten ska gälla 
Sammanhållningsfonden avseende 
uppfyllandet av villkoren för ekonomisk 
styrning. Detta förfarande ska ske 
gradvis, med början i ändringar i 
partnerskapsavtalet och i programmen, 
till stöd för rådets rekommendationer att 
hantera makroekonomiska obalanser 
samt sociala och ekonomiska svårigheter.

Or. en

Ändringsförslag 26
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Miljöinvesteringar, inklusive områden 
som rör hållbar utveckling och energi med 
miljömässiga fördelar.

a) Miljöinvesteringar, inklusive områden 
som rör hållbar utveckling, 
energieffektivitet och förnybara energier
med miljömässiga fördelar.

Or. en

Ändringsförslag 27
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Miljöinvesteringar, inklusive områden 
som rör hållbar utveckling och energi med 

a) Miljö- och energiinvesteringar, 
inklusive områden som rör hållbar 
utveckling med miljömässiga fördelar, 
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miljömässiga fördelar. främjande av energieffektivitet och 
användning av förnybar energi.

Or. pt

Motivering

Eftersom investeringar inom energiområdet är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden (artikel 3a) ska även energi ingå i Sammanhållningsfondens 
huvudsakliga tillämpningsområde. Detta ändringsförslag avser fästa större vikt vid 
investeringar inom energiområdet för att bidra till målsättningarna för Europa 2020.

Ändringsförslag 28
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Transeuropeiska nätverk på området 
transportinfrastruktur i överensstämmelse 
med de riktlinjer som antogs genom beslut 
nr 661/2010/EU.

b) Transportinfrastrukturer i varje 
medlemsstat och transeuropeiska nätverk 
på området transportinfrastruktur i 
överensstämmelse med de riktlinjer som 
antogs genom beslut nr 661/2010/EU.

Or. pt

Motivering

Övriga investeringar som medlemsstaterna tänker göra inom området transport bör även 
vara berättigade jämte de transeuropeiska transportnäten. Regionerna kommer därmed att 
kunna dra nytta av detta stöd och göra ändamålsenliga investeringar för att främja 
passagerar- och godstrafikförbindelser.

Ändringsförslag 29
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Transeuropeiska nätverk på området b) Transeuropeiska nätverk på området 
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transportinfrastruktur i överensstämmelse 
med de riktlinjer som antogs genom beslut 
nr 661/2010/EU.

hållbar transportinfrastruktur i 
överensstämmelse med de riktlinjer som 
antogs genom beslut nr 661/2010/EU.

Or. en

Ändringsförslag 30
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Upprättande av ett Posei-
transportprogram och ett Posei-
energiprogram för de yttersta 
randområdena.

Or. pt

Ändringsförslag 31
Erminia Mazzoni

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Transportinfrastrukturprojekt som 
stöds enligt förordning (EU) nr […]/2012
[om inrättandet av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa] med ett 
totalbelopp på XX euro, enlig de kriterier 
som finns angivna. Kommissionen ska 
säkra att projekt som respekterar 
nationella bidrag under 
Sammanhållningsfonden i de olika 
faserna i projektets urvalsförfarande 
prioriteras så mycket som möjligt.

Or. en
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Ändringsförslag 32
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tekniskt stöd. c) Informationsverksamheter, tekniskt 
stöd tillika med inledande och fortsatt 
utbildning av mottagare, projektledare 
och partners.

Or. en

Ändringsförslag 33
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avveckling av kärnkraftverk. a) Avveckling och byggande av 
kärnkraftverk.

Or. de

Motivering

De stora mängderna kylvatten, de stora säkerhetsriskerna och de olösta problemen med 
lagring av radioaktivt avfall talar mot byggandet av nya kärnkraftverk.

Ändringsförslag 34
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minskning av utsläpp av växthusgaser i b) Minskning av utsläpp av växthusgaser 
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anläggningar som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG.

från alla verksamheter som omfattas av 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

Verksamheter som omfattas av bilaga I till ETS-direktivet ska inte stödjas av bidrag från 
Sammanhållningsfonden eftersom det skulle snedvrida marknaden för handelssystemet för 
utsläppscertifikat och förstöra dess fördelar med koldioxidsparande. Ett undantag för 
pilotprojekt, så som föredragande föreslår, är olämpligt eftersom det inte är tydligt definierat 
vad pilotprojekt är och eftersom även anläggningar för industrianvändning skulle kunna 
betraktas som pilotprojekt.

Ändringsförslag 35
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minskning av utsläpp av växthusgaser i 
anläggningar som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG.

b) Minskning av utsläpp av växthusgaser i 
anläggningar som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG, med undantag för fjärrvärme 
och fjärrkyla samt kraftvärmeverk.

Or. de

Motivering

Moderniseringen av näten för fjärrvärme och fjärrkyla samt kraftvärmeverk har potential för 
energibesparingar och bör därför inte undantas från stöd.

Ändringsförslag 36
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b



AM\903871SV.doc 15/55 PE491.027v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minskning av utsläpp av växthusgaser i 
anläggningar som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG.

b) Investering för att uppnå minskning av 
utsläpp av växthusgaser i anläggningar som 
omfattas av bilaga I till
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG förutom fjärrvärme och 
fjärrkylning och kraftvärmeverk.

Or. en

Ändringsförslag 37
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Stora projekt för vägbyggen utan 
någon gränsöverskridande anslutning, 
flygplatser som ligger högst 200 km från 
varandra och som inte samarbetar i 
användningen av 
infrastrukturkapaciteter.

Or. en

Ändringsförslag 38
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bostäder. utgår

Or. en
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Motivering

Renoveringar i bostäder ger en mycket bra möjlighet till energisparande och det är mycket 
kostnadseffektivt i att minska växtgasutsläpp. Investeringar i denna sektor kommer att skapa 
lokala gröna jobb. Storskaliga renoveringsprogram är mer kostnadseffektiva än 
engångsåtgärder.

Ändringsförslag 39
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bostäder. c) Bostäder, med undantag av åtgärder för 
att främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 40
Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bostäder. c) Bostäder, med undantag för åtgärder 
för energieffektivitet och förnybar energi.

Or. en

Motivering

Eftersom bostadsbeståndet står för en stor del av energikonsumtionen och det är ett område 
inom vilket signifikanta fördelar kan uppnås vad beträffar 20/20/20-målet för Europa 2020-
strategin, så tror vi att uteslutandet av möjligheten till sådana handlingar skulle leda till en 
undermobilisering av potentiella resurser. Detta skulle vara en förlorad möjlighet.
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Ändringsförslag 41
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bostäder. c) Investering i nya bostäder.

Or. en

Ändringsförslag 42
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen] ska 
Sammanhållningsfonden stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]:

I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen] ska 
Sammanhållningsfonden stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i punkterna (4), 
(5), (6), (7) och (11) i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen] 
nedan i enlighet därmed angivna i (a), (b), 
(c), (d) och (e):

Or. en

Ändringsförslag 43
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer 
genom att

a) Att stödja övergången till en 
klimatkompatibel, energisparande
ekonomi i alla sektorer, inklusive 
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stadsutveckling, genom att

Or. en

Ändringsförslag 44
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer 
genom att

a) Att stödja övergången till en 
utsläppssnål ekonomi i alla sektorer 
genom att

Or. en

Ändringsförslag 45
Erminia Mazzoni

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer 
genom att

a) Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer och 
främja hållbara transporter genom att

Or. en

Ändringsförslag 46
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) främja produktion och distribution av i) främja produktion och distribution av 
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förnybar energi, energi som framställts av förnybara 
källor,

Or. pl

Ändringsförslag 47
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1 – 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, 
oavsett storleken på företaget,

Or. en

Ändringsförslag 48
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b – 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,

Or. pt

Motivering

Alla företag ska vara berättigade till investeringar som görs inom området förnybar energi. 
Med beaktande av deras höga energiförbrukning kommer stora företag att kunna anta 
effektivare system och därmed ge ett viktigt bidrag till EU:s genomförande av
målsättningarna i Europa 2020-strategin. Stora företags investeringar har även en 
hävstångseffekt på ekonomin, eftersom små och medelstora företag kommer att användas som 
underleverantörer.
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Ändringsförslag 49
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1 – 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 endast i 
små och medelstora företag och i 
mikroföretag,

Or. en

Motivering

Små och medelstora samt mikroföretag har än så länge bara i en mycket begränsad 
omfattning nytta av strukturfonderna. I motsatts till stora företag har de ofta inte tillräcklig 
kapacitet och resurser för att investera i energieffektivitet och förnybara energier. I 
åtstramningstider är det inte lämpligt att stora företag har tillgång till EU-fonder för 
effektivitetsåtgärder som är vinstgivande.

Ändringsförslag 50
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1 – 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 särskilt i 
små och medelstora företag,

Or. en

Ändringsförslag 51
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur,

iii) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur, historiska byggnader och 
inom bostadssektorn,

Or. en

Ändringsförslag 52
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur,

iii) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i de yttersta 
randområdena och offentlig infrastruktur,

Or. pt

Motivering

De yttersta randområdena är starkt beroende av importerade fossila bränslen som resulterar 
i betydande extrakostnader. Forskningsprojekt bör skapas inom området förnybar energi och 
diversifiering av den regionala energigrunden, exempelvis utvecklande av ett specifikt 
energiprogram med målsättningen att minska kostnaderna för avlägsen belägenhet, 
infrastruktur och tjänster, för att uppmuntra den ambitiösa politik som genomförs av de 
yttersta randområdena avseende utveckling av förnybar energi.

Ändringsförslag 53
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur,

iii) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur och inom bostadssektorn,
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Or. en

Motivering

Renoveringar i bostäder ger en mycket bra möjlighet till energisparande och det är mycket 
kostnadseffektivt i att minska växtgasutsläpp. Investeringar i denna sektor kommer att skapa 
lokala gröna jobb. Storskaliga renoveringsprogram är mer kostnadseffektiva än 
engångsåtgärder.

Ändringsförslag 54
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur,

iii) stödja energieffektivitet och
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur och inom bostadssektorn,

Or. en

Ändringsförslag 55
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) utveckla smarta svagströmsnät, iv) utveckla smarta svagströmsnät, 
inklusive smarta elnät och intelligenta 
byggnader,

Or. en

Ändringsförslag 56
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a – led v
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

v) främja klimatkompatibla, 
energisparande strategier för 
stadsområden.

Or. en

Ändringsförslag 57
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

v) främja utsläppssnåla strategier för 
stadsområden.

Or. en

Ändringsförslag 58
Nuno Teixeira

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

va) främja ”gröna städer”, inklusive 
stadsområdens investeringar i förnybar 
energi och att omvandla 
energiinfrastrukturer till mer effektiva 
och hållbara system. 

Or. pt

Motivering

Stadsområdena gör betydande investeringar inom området energieffektivitet, och stöd bör ges 
för att omvandla energisystem (t.ex. belysning, skyltar etc.) till mer effektiva och miljövänliga 
alternativ. Gröna städer bör främjas för att bidra till att främja invånarnas livskvalitet.
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Ändringsförslag 59
Monika Smolková, Vladimír Maňka

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

va) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och 
främja hållbar stadstrafik,

Or. en

Ändringsförslag 60
Jan Březina

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

va) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och 
främja hållbar stadstrafik,

Or. en

Motivering

Jag tror att investeringsprioriteringen för ”att utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla 
transportsystem och att främja hållbar stadsrörlighet” för närvarande enligt det tematiska 
målet d ii mycket mer skulle ligga i linje med det tematiska målet a, och stödja övergången till 
koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Ändringsförslag 61
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att främja anpassning, riskförebyggande 
och riskhantering i samband med 
klimatförändringar genom att

b) Att främja ekosystembaserad
anpassning, riskförebyggande och 
riskhantering i samband med 
klimatförändringar genom att

Or. en

Motivering

Ekosystembaserad anpassning, riskförebyggande och riskhantering medför många 
tillkommande fördelar (sysselsättning, biologisk mångfald) och är ofta väldigt 
kostnadseffektiv. För att använda knappa allmänna budgetar på bästa sätta, bör 
sammanhållningspolitiken stödja åtgärder som hjälper till att uppnå flera EU-mål.

Ändringsförslag 62
Nikos Chrysogelos

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 
ekosystemsbaserad anpassning till 
klimatförändringar,

Or. en

Ändringsförslag 63
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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 för att hantera 
särskilda risker, säkra motståndskraften 
mot katastrofer och utveckla 
katastrofhanteringssystem, inklusive 
åtgärder för att motverka översvämningar 
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och för att samla in vatten.

Or. en

Ändringsförslag 64
Nikos Chrysogelos

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 för att hantera 
särskilda risker, säkra motståndskraften 
mot katastrofer och utveckla 
katastrofhanteringssystem med en 
prioritering för att förbättra ekosystemets 
roll i detta.

Or. en

Ändringsförslag 65
Vasilica Viorica Dăncilă

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 för att hantera 
särskilda risker, säkra motståndskraften 
mot katastrofer och utveckla 
katastrofhanteringssystem. Inklusive 
gränsöverskridande hanteringssystem,
särskilt med tredjeländer.

Or. en

Motivering

Ifall av en större förorening av en olyckshändelse är det mycket viktigt att för gemensamma 
åtgärder ha bättre samarbete mellan de lokala och regionala myndigheterna, inklusive de 
från tredjeländer.
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Ändringsförslag 66
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

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 för att hantera 
särskilda regionala risker, säkra 
motståndskraften mot regionala katastrofer 
och utveckla katastrofhanteringssystem 
med beaktande av nationella 
befogenheter.

Or. de

Ändringsförslag 67
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 3 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Att skydda miljön, biologisk mångfald
och ekosystem och främja en hållbar 
användning av resurser och kulturella 
resurser genom att

Or. en

Ändringsförslag 68
Erminia Mazzoni

Förslag till förordning
Artikel 3 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 69
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 3 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i avfallssektorn för att 
uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning, med en prioritering för 
verksamheter högre upp i avfallshierarkin 
så som avfallsförebyggande och ökad 
återanvändnings- och 
återvinningskapaciteter,

Or. en

Motivering

Enligt färdplanen för ett resurseffektivt Europa och avfallsdirektivet ska man prioritera 
bidrag till verksamheter högre upp i avfallshierarkin för att undvika vidare spridning av 
förbränningsanläggningar och avfallshantering på soptippar som medför enorma sociala, 
ekonomiska och miljömässiga kostnader. 

Ändringsförslag 70
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 3 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) tillgodose de betydande behoven av 
investeringar i vattensektorn för att 
uppfylla kraven i unionens 
miljölagstiftning och främja hälsosamt 
överkomligt vatten för alla och även 
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minskning av läckage i 
vattendistributionsnätverk, 
återanvändning av gråvatten och 
insamling av regnvatten, 

Or. en

Ändringsförslag 71
Nikos Chrysogelos

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, inklusive genom miljövänlig 
infrastruktur och Natura 2000-områden,

Or. en

Ändringsförslag 72
Nikos Chrysogelos

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, skapande och 
utbyggnad av grönområden och
minskning av luftföroreningar.

Or. en

Ändringsförslag 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt c – led iv
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iv) förbättra stadsmiljön, inklusive sanering 
av industriområden och minskning av luft-
och bullerföroreningar.

Or. pl

Ändringsförslag 74
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) utveckla och stödja resurser för 
miljötjänster som främjar förbättringar i 
miljöprestanda och resurseffektivitet i 
små och medelstora företag och i den 
offentliga sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 75
Erminia Mazzoni

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 
genom att

d) Få bort flaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur genom att

Or. en

Ändringsförslag 76
Nikos Chrysogelos
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Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 
genom att

d) Att främja intermodala hållbara 
transporter och rörlighet medan fokus 
läggs på att förbättra existerande 
infrastruktur, få bort flaskhalsar i
järnvägsnätet i viktig nätinfrastruktur och 
fylla i saknade gränsförbindelser genom 
att

Or. en

Motivering

En övergång mot hållbar rörlighet är avgörande för att uppnå EU:s klimatmål 2020 eftersom 
transporter står för 24 % av alla koldioxidutsläpp i unionen och att man har sett att unionens 
utsläpp har ökat med 34 % sedan 1990.

Ändringsförslag 77
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) stödja ett multimodalt gemensamt 
europeiskt transportområde genom 
investeringar i det transeuropeiska 
transportnätet,

i) stödja de nya medlemsstaternas 
integrering i ett multimodalt gemensamt 
europeiskt transportområde genom 
investeringar i det transeuropeiska 
transportnätet medan fokus läggs på 
effektiviteten i existerande infrastruktur 
på kort sikt och undvika beroende på lång 
sikt för genomförandet av väldigt stora 
projekt,

Or. en

Ändringsförslag 78
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul
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Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) stödja ett multimodalt gemensamt 
europeiskt transportområde genom 
investeringar i det transeuropeiska 
transportnätet,

i) stödja ett multimodalt gemensamt 
europeiskt transportområde genom 
investeringar i det transeuropeiska 
transportnätet samtidigt som FSE, Eruf 
och det territoriella samarbetet 
inkluderas,

Or. de

Ändringsförslag 79
Erminia Mazzoni

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) stödja ett multimodalt gemensamt 
europeiskt transportområde genom 
investeringar i det transeuropeiska 
transportnätet,

i) stödja ett multimodalt gemensamt 
europeiskt transportområde genom 
investeringar i både kärnan och 
omfattande transeuropeiska transportnätet,

Or. en

Ändringsförslag 80
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) stödja ett multimodalt gemensamt 
europeiskt transportområde genom 
investeringar i matarvägar och inkludera 
FSE, Eruf och det territoriella samarbetet 
på bästa möjliga sätt,
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Or. de

Ändringsförslag 81
Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och 
främja hållbar stadstrafik,

utgår

Or. en

Motivering

Jag tror att investeringsprioriteringen för ”att utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla 
transportsystem och att främja hållbar stadsrörlighet” för närvarande enligt det tematiska 
målet d ii mycket mer skulle ligga i linje med det tematiska målet a, och stödja övergången till 
koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Ändringsförslag 82
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) utveckla miljövänliga och
koldioxidsnåla transportsystem och främja 
hållbar stadstrafik,

ii) utveckla miljövänliga transport- och 
trafiksystem baserade på förnybar energi
och främja hållbar stadstrafik, genom att 
fokusera på främjande av intermodiala 
kedjor med gång, cykling, bilpooler, 
samåkning och kollektivtrafik; Dessa 
åtgärder ska villkoras av antagandet av en 
handlingsplan för rörlighet i städer och 
inrättandet av en särskild budgetpost i 
relevanta offentliga budgetar för gående 
och cykling,

Or. en
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Ändringsförslag 83
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och främja 
hållbar stadstrafik,

ii) utveckla hållbara transportsystem för 
alla transportmedel med hänsyn till lägsta 
möjliga CO2-utsläpp och främja hållbar 
stadstrafik,

Or. de

Ändringsförslag 84
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och främja 
hållbar stadstrafik,

ii) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem, särskilt 
elektromobilitet, och främja hållbar 
stadstrafik,

Or. de

Ändringsförslag 85
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och främja 
hållbar stadstrafik,

ii) utveckla miljövänliga och utsläppssnåla
transportsystem och främja hållbar 
stadstrafik,
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Or. en

Ändringsförslag 86
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem.

iii) utveckla och rekonstruera omfattande, 
högkvalitativa och driftskompatibla system 
för allmänna kommunikationsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 87
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem.

iii) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem samt mer 
konkurrenskraftiga och hållbara 
hamninfrastrukturer för kommersiell 
trafik och passagerartrafik.

Or. pt

Motivering

Eftersom Sammanhållningsfonden stödjer transportinfrastrukturer, med direkt hänvisning till 
järnvägssystem, är det även viktigt att främja mer effektiva och hållbara hamninfrastrukturer 
och därmed främja deras globala konkurrenskraft. Stöd för hamnar är avgörande för att 
främja ett effektivare och fullt sammanlänkade multimodala system.

Ändringsförslag 88
Nikos Chrysogelos
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Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem.

iii) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem medan 
man särskilt sprider ERTMS (”Europeiskt 
styrsystem för järnvägstrafik”) och 
minskar bullret från järnvägsfrakter vid 
källan.

Or. en

Ändringsförslag 89
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem.

iii) utveckla och återställa ett omfattande, 
högkvalitativa och driftskompatibla 
järnvägssystem.

Or. en

Ändringsförslag 90
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem.

iii) utveckla och återställa omfattande, 
högkvalitativa och driftskompatibla 
järnvägssystem.

Or. en
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Ändringsförslag 91
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) främja hållbara
vattenvägtransporter.

Or. en

Motivering

Hållbara vattenvägtransporter på hav och inre vattenvägar har en viktig potential för 
energisparande och bör inkluderas i Sammanhållningsfondens tillämpningsområde.

Ändringsförslag 92
Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 3 – led e – inledningen

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 stärka 
den institutionella kapaciteten och 
effektiviteten hos offentlig förvaltning och 
offentliga tjänster.

Or. en

Motivering

Artikel 3 e ska vara förenligt med det tematiska målet nr 11 i art. 9 i grundförordningen.

Ändringsförslag 93
Nikos Chrysogelos
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Förslag till förordning
Artikel 3 – led e – inledningen

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 och 
deltagande hos den offentliga 
förvaltningen, genom att stärka den 
institutionella kapaciteten och 
effektiviteten hos offentliga förvaltningar 
och offentliga tjänster och främja 
kapacitetsuppbyggnad för 
arbetsmarknadens parter, icke-statliga 
organisationer, regionala och lokala 
myndigheter och andra intressenter, 
särskilt partners som anges i artikel 5 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen), som berörs av 
genomförandet av 
Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 94
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gemensamma indikatorer enligt bilagan 
till denna förordning ska användas där så 
är tillämpligt och i enlighet med
artikel 24.3 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]. För gemensamma 
indikatorer ska utgångsvärdet fastställas till 
noll och kumulativa mål ska fastställas för 
år 2022.

1. Kommissionen ska anta en förteckning
med gemensamma indikatorer som anges i
artikel 24.3 i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] genom 
genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas enligt 
undersökningsförfarandet som anges i 
artikel 5a.2. För gemensamma indikatorer 
ska utgångsvärdet fastställas till noll och 
kumulativa mål ska fastställas för år 2022.

Or. en
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Motivering

Se motivering vid skäl 7.

Ändringsförslag 95
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Villkor för att få stöd från fonden

1. Kommissionen kan begära att en 
medlemsstat ser över och föreslår 
ändringar av sitt partnerskapsavtal och 
relevanta operativa program när så krävs 
för att uppnå något av följande syften:
a) Att stödja genomförandet av en 
rådsrekommendation, som riktar sig till 
medlemsstaten i fråga och som antagits i 
enlighet med artiklarna 121.2 i fördraget, 
eller för att stödja genomförandet av 
åtgärder som riktar sig till medlemsstaten 
i fråga och som antagits i enlighet med 
artikel 136.1 i fördraget.
b) Att stödja genomförandet av en 
rådsrekommendation som riktar sig till 
medlemsstaten i fråga och som antagits i 
enlighet med artikel 126.7 i fördraget.
c) Att maximera den effekt som de 
nationella medlen från 
Sammanhållningsfonden har på tillväxt i 
enlighet med punkt 4, om en medlemsstat 
uppfyller något av följande villkor:
i) Medlemsstaten får ekonomiskt stöd från 
unionen i enlighet med rådets förordning 
(EU) nr 407/2010.
ii) Medlemsstaten får medelfristigt 
ekonomiskt stöd i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 332/2002.
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iii) Medlemsstaten får ekonomiskt stöd i 
form av ett ESM-lån i enlighet med 
fördraget om inrättande av den 
europeiska stabilitetsmekanismen. 
2. Medlemsstaten ska lämna in ett förslag 
om ändring av partnerskapsavtalet och 
relevanta operativa program inom en 
månad. Kommissionen ska lämna 
eventuella synpunkter inom en månad 
från det att ändringarna lämnats in, och i 
sådana fall ska medlemsstaten lämna in 
sitt förslag på nytt inom en månad.
3. Om kommissionen inte har lämnat 
några synpunkter eller om synpunkterna 
beaktats på ett tillfredsställande sätt ska 
kommissionen utan omotiverat dröjsmål 
anta ett beslut om godkännande av 
ändringarna till partnerskapsavtalet och 
relevanta program.
4. När medlemsstaten får ekonomiskt stöd 
i enlighet med punkt 1 c som är kopplat 
till ett saneringsprogram kan 
kommissionen genom undantag från 
punkt 1 ändra partnerskapsavtalet och 
programmen utan något förslag från 
medlemsstaten, i syfte att maximera de 
tillgängliga GSR-medlens effekt på 
tillväxt och konkurrenskraft. För att 
säkerställa ett effektivt genomförande av 
partnerskapsavtalet och relevanta 
program ska kommissionen delta i 
förvaltningen av dem enligt vad som 
anges i saneringsprogrammet eller i det 
samförståndsavtal som undertecknats med 
den berörda medlemsstaten.
5. Om en medlemsstat underlåter att svara 
på den begäran från kommissionen som 
avses i punkt 1 eller inte svarar på ett 
tillfredsställande sätt inom en månad efter 
att kommissionen lämnat de synpunkter 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
inom tre månader efter att ha lämnat sina 
synpunkter anta ett beslut genom 
genomförandeakter om att helt eller delvis 
ställa in utbetalningarna till de berörda 
programmen. 
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6. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter helt eller delvis ställa 
in betalningarna och åtagandena för de 
berörda programmen i följande fall:
a) Rådet beslutar att medlemsstaten inte 
uppfyller de särskilda åtgärder som rådet 
fastställt i enlighet med artikel 136.1 i 
fördraget.
b) Rådet beslutar i enlighet med artikel 
126.8 eller 126.11 i fördraget att 
medlemsstaten inte har vidtagit effektiva 
åtgärder för att korrigera sitt alltför stora 
underskott.
c) Kommissionen drar slutsatsen att 
medlemsstaten inte har vidtagit åtgärder 
för att genomföra det saneringsprogram 
som avses i rådets förordning (EU) 
nr 407/2010 eller rådets förordning (EG) 
nr 332/2002 och beslutar följaktligen att 
inte tillåta utbetalningen av det 
ekonomiska stöd som beviljats 
medlemsstaten.
e) Styrelsen för den europeiska 
stabilitetsmekanismen drar slutsatsen att 
villkoren för ekonomiskt stöd från ESM i 
form av ESM-lån till medlemsstaten i 
fråga inte uppfyllts och beslutar 
följaktligen att inte betala ut det 
stabilitetsstöd som beviljats.
7. När kommissionen beslutar att helt 
eller delvis ställa in utbetalningarna eller 
åtagandena i enlighet med punkterna 
5 respektive 6 ska kommissionen se till att 
inställandet är proportionerligt och 
effektivt med hänsyn till de ekonomiska 
och sociala förhållandena i den berörda 
medlemsstaten, samt att principen om 
likabehandling av medlemsstaterna följs, 
särskilt när det gäller hur den berörda 
medlemsstatens ekonomi påverkas.
8. Kommissionen ska utan dröjsmål häva 
inställandet av utbetalningar och 
åtaganden om medlemsstaten föreslår 
ändringar av partnerskapsavtalet och 
relevanta operativa program enligt vad 
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kommissionen begärt och om 
kommissionen godkänner ändringarna, 
samt om något av följande villkor 
uppfylls:
a) Rådet har beslutat att medlemsstaten 
genomfört de särskilda åtgärder som rådet 
fastställt i enlighet med artikel 136.1 i 
fördraget.
b) Förfarandet vid alltför stora underskott 
hålls vilande i enlighet med artikel 9 i 
förordning (EC) nr 1467/97 eller rådet 
har beslutat i enlighet med artikel 126.12 i 
fördraget att upphäva beslutet om att ett 
alltför stort överskott föreligger.
c) Kommissionen har dragit slutsatsen att 
medlemsstaten har vidtagit åtgärder för 
att genomföra det saneringsprogram som 
avses i rådets förordning (EU) nr 
407/2010 eller rådets förordning (EG) nr 
332/2002 och har därför tillåtit 
utbetalningen av det ekonomiska stöd som 
beviljats medlemsstaten.
e) Styrelsen för den europeiska 
stabilitetsmekanismen har dragit 
slutsatsen att villkoren för ekonomiskt 
stöd i form av ESM-lån till medlemsstaten 
i fråga har uppfyllts och har därför 
beslutat att betala ut det stabilitetsstöd 
som beviljats.
Samtidigt ska rådet på förslag av 
kommissionen besluta att ombudgetera de 
inställda åtagandena i enlighet med 
artikel 8 i rådets förordning (EU) nr […] 
om den fleråriga budgetramen för 
2014-2020. 

Or. en

Ändringsförslag 96
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Utskottsförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av en 
samordningskommitté för fonderna. Den 
kommittén ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning (EU) nr 
182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Se motivering till skäl 7.

Ändringsförslag 97
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Bilaga

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår

Or. en

Motivering

Gemensamma indikatorer ska, på grund av sin tekniska beskaffenhet och nödvändigheten att 
de är homogena över olika relevanta fondspecifika bestämmelser, antas av kommissionen 
genom genomförandeakter.

Ändringsförslag 98
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 1 – underrubrik 1 – rad 1a (ny)
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Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
personer Antal invånare som fått förbättrade offentliga 

planer för avfallssortering och återvinning

Or. en

Ändringsförslag 99
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 1 – underrubrik 1 – rad 1b (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
kilo per 
capita

Hushållsavfall per person

Or. en

Ändringsförslag 100
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 1 – underrubrik 2 – rad 1a (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING
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Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
m3 Tilläggsmängd gråvatten som återanvänts och 

regnvatten som insamlats

Or. en

Ändringsförslag 101
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 1 – underrubrik 2a (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
Miljötjänster Antal Antal små och medelstora företag samt 

myndigheter som drar fördel av miljötjänster

Or. en

Ändringsförslag 102
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 1 – underrubrik 4 – rad 2a (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING



PE491.027v01-00 46/55 AM\903871SV.doc

SV

hektar Markareal med ökad kapacitet för att 
förebygga och mildra översvämningar och 

extrema vattenförhållanden

Or. en

Ändringsförslag 103
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 1 – underrubrik 4 – rad 2a (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
hektar Markareal med ökad kapacitet för att 

förebygga och mildra översvämningar och 
extrema vattenförhållanden

Or. en

Motivering

Metodiken för sådana åtgärder är vitt känd och finns tillgänglig på relevanta forsknings- och 
vattenhanteringsorgan.

Ändringsförslag 104
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 1 – underrubrik 4 – rad 1b (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag
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ENHET BETECKNING
hektar Markareal med ökad kapacitet att för 

förebygga och stå emot skogsbränder 

Or. en

Ändringsförslag 105
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 1 – underrubrik 4 – rad 1b (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
hektar Markareal med ökad kapacitet för att 

förebygga och stå emot skogsbränder 

Or. en

Motivering

Det finns ekosystem som hotas av utrotning och allvarlig försämring. Prevention och ökning 
av naturmotstånd mot bränder kommer att skydda stadsområden och ge extra värde till att 
skydda ekosystem.

Ändringsförslag 106
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 1 – underrubrik 7

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING
Natur och biologisk 

mångfald
hektar Ytareal med livsmiljöer i bättre skick
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Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
Natur och biologisk 

mångfald
hektar Ytareal med marina och markbelägna

livsmiljöer i bättre skick

Or. en

Ändringsförslag 107
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 1 – underrubrik 7 – rad 1a (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
hektar Ny grön infrastruktur

Or. en

Ändringsförslag 108
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 1 – underrubrik 7 – rad 1b (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
m2 Nya grönområden i stadsområden
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Or. en

Ändringsförslag 109
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 2 – underrubrik 1 – rad 1a (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
procent Förändring i att dela förnybara energikällor i 

den slutliga energikonsumtionen som beror på 
gemensam(ma) åtgärd(er)

Or. en

Ändringsförslag 110
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 2 – underrubrik 1 – rad 1a (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
% Delning av förnybara energikällor i den 

slutliga energikonsumtionen

Or. en
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Ändringsförslag 111
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 2 – underrubrik 1 – rad 1b (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
Ton 

oljeekvivalenter
Förändring i kalorimetriska

energikonsumtionen per sektor

Or. en

Ändringsförslag 112
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 3 – underrubrik 1 – rad 1a (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
antal Nybyggda, ombyggda eller uppgraderade 

gränsöverskridande järnvägsförbindelser

Or. en

Ändringsförslag 113
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 3 – underrubrik 1 – rad 1a (ny)
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Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
Ton 

koldioxidekvivalent
Bidrag från nybyggda, ombyggda eller 

uppgraderade järnvägslinjer för att 
minska växthusgasutsläpp

Or. en

Motivering

Vi föreslår att denna indikator läggs till eftersom värderingen av bidraget från varje 
infrastrukturprojekt till minskning av växthusgasutsläpp är en obligatorisk del av en 
miljökonsekvensbedömning, och därför ska uppgifter redan finnas tillgängliga för varje 
projekt.

Ändringsförslag 114
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 3 – underrubrik 2 – rad 2

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING
km Total längd av nybyggda vägar

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
utgår utgår

Or. en

Ändringsförslag 115
Nikos Chrysogelos
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Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 3 – underrubrik 2 – rad 2a (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
antal Nybyggda, ombyggda eller uppgraderade 

gränsöverskridande sektioner

Or. en

Ändringsförslag 116
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 3 – underrubrik 3 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stadstransporter Stadstransport och rörlighet

Or. en

Ändringsförslag 117
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 3 – underrubrik 3 – rad 1a (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
procent Förändring i modal delning av allmänna 
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transporter och icke-motoriserad rörlighet så 
som att gå och cykla

Or. en

Ändringsförslag 118
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 3 – underrubrik 3a (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
Kollektivtrafik passagerar-

resor
Ökning av antalet passagerarresor med 

kollektivtrafik som får stöd

Or. en

Motivering

Stöd till passagerartransporter ska inte begränsas till stadsområden utan det ska även täcka 
jordbruksområden där kollektivtrafiken ofta är det enda betalningsbara alternativet, särskilt 
för äldre och socialt missgynnade människor.

Ändringsförslag 119
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 3 – underrubrik 4 – rad 1a (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag
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ENHET BETECKNING
Ton 

koldioxid-
ekvivalent

Bidrag av förbättrade inre vattenvägar för att 
minska utsläppet av växthusgaser

Or. en

Ändringsförslag 120
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 3 – underrubrik 3a (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
Klimateffekt Miljoner ton 

koldioxid-
ekvivalent

Förändring av utsläpp av växthusgaser till 
följd av gemensam(ma) åtgärd(er) inom 

transportsektorn

Or. en

Ändringsförslag 121
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Bilaga – rubrik 3 – underrubrik 4b (ny)

Kommissionens förslag

ENHET BETECKNING

Ändringsförslag

ENHET BETECKNING
Vattenväg- Ton 

koldioxid-
Bidrag av hållbara vattenvägtransporter för 
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transporter ekvivalent att minska utsläpp av växthusgaser

Or. en


