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Ændringsforslag 54
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge traktatens artikel 174 bør
Unionen udvikle og fortsætte sin indsats 
for at styrke sin økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed. 
Samhørighedsfonden bør derfor yde et 
finansielt bidrag til miljøprojekter og til 
transeuropæiske net på 
transportinfrastrukturområdet.

(1) Ifølge traktatens artikel 174 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal Unionen udvikle og 
fortsætte sin indsats for at styrke sin 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed. Samhørighedsfonden, som 
oprettes med denne forordning, bør derfor 
yde et finansielt bidrag til miljøprojekter 
og til transeuropæiske net på 
transportinfrastrukturområdet.

Or. en

Ændringsforslag 55
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) For at fremskynde udviklingen af en 
transportinfrastruktur i hele Unionen bør 
Samhørighedsfonden støtte 
infrastrukturprojekter med europæisk 
merværdi  som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. [...]/2013 af [...] om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten (i det 
følgende kaldet CEF-forordningen), for et 
samlet beløb på XXX EUR. Støtte, der 
tildeles fra Samhørighedsfonden, bør 
følge reglerne i artikel [84, stk. 4,] i 
forordning (EU) nr. [...]/2013 [den 
generelle forordning]. I overensstemmelse 
med den generelle forordning bør der kun 
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ydes støtte til de medlemsstater, der er 
berettigede til støtte fra 
Samhørighedsfonden, med de 
medfinansieringssatser, der gælder for 
denne fond.

Or. en

Ændringsforslag 56
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Investeringer med henblik på 
nedbringelse af drivhusgasemissionerne 
fra de aktiviteter, der er opført i bilag I til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, 
bør ikke være berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, da de allerede 
modtager midler i forbindelse med 
anvendelsen af dette direktiv. Denne 
udelukkelse bør ikke begrænse 
muligheden for at bruge 
Samhørighedsfonden til at støtte 
aktiviteter, der ikke er omfattet af bilag I 
til direktiv 2003/87/EF, heller ikke selv 
om de gennemføres af de samme 
økonomiske aktører, når det gælder f.eks. 
energieffektivitetsinvesteringer i kraft-
varme-produktion og i fjernvarmenet, 
intelligente systemer til distribution, 
lagring og transmission af energi og 
foranstaltninger med henblik på at 
nedbringe luftforureningen, og heller ikke 
selv om en af deres indirekte virkninger er 
at nedbringe drivhusgasemissionerne, 
eller de er nævnt i den nationale plan, der 
er omhandlet i artikel 10c, stk. 1, i direktiv 
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2003/87/EF.

Or. en

Ændringsforslag 57
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der bør fastlægges fælles indikatorer
til brug ved evalueringen af
programgennemførelsen, inden 
medlemsstaterne udarbejder deres 
operationelle programmer. Indikatorerne 
bør suppleres med programspecifikke 
indikatorer.

7) Der bør i denne forordning fastlægges 
fælles outputindikatorer til brug ved 
evalueringen af den samlede 
gennemførelse af programmer på EU-
plan. Disse bør svare til 
investeringsprioriteten og typen af 
foranstaltning, der støttes i 
overensstemmelse med denne forordning 
og de relevante bestemmelser i forordning 
(EU) nr. [...]/2013 [den generelle 
forordning]. Indikatorerne bør suppleres 
med programspecifikke indikatorer og i 
givet fald med programspecifikke 
outputindikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 58
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger 
Samhørighedsfondens opgaver og 
anvendelsesområdet for dens støtte for så 
vidt angår målet om investeringer i vækst 
og beskæftigelse, der er omhandlet i artikel 
81 i forordning (EU) nr. [ ]/2012 [den 
generelle forordning].

1. Der oprettes hermed en 
Samhørighedsfond med det formål at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen med 
henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling. Denne forordning fastlægger 
Samhørighedsfondens opgaver og 
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anvendelsesområdet for dens støtte for så 
vidt angår målet om investeringer i vækst 
og beskæftigelse, der er omhandlet i artikel 
81 i forordning (EU) nr. [ ]/2013 [den 
generelle forordning].

Or. en

Ændringsforslag 59
Victor Boştinaru

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Samhørighedsfonden reguleres af 
forordning (EU) nr. [… ]/2013 [den 
generelle forordning] og af denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 60
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Støtte fra Samhørighedsfonden til 

transportinfrastrukturprojekter under 
Connecting Europe-faciliteten.

Samhørighedsfonden støtter 
transportinfrastrukturprojekter med 
europæisk merværdi, der er fastsat i 
forordning (EU) nr. [...]/2013 [om 
oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten] for et beløb på XXX EUR i 
overensstemmelse med artikel [84, stk. 4] i 
forordning (EU) nr. [...]/2013 [den 
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generelle forordning].

Or. en

Ændringsforslag 61
Victor Boştinaru

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) investeringer i lufthavnsinfrastruktur 
medmindre de er relateret til 
miljøbeskyttelse, eller medmindre der 
samtidig foretages de nødvendige 
investeringer for at afbøde eller mindske 
den tilknyttede negative miljøpåvirkning.

Or. en

Ændringsforslag 62
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 16 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] støtter 
Samhørighedsfonden følgende 
investeringsprioriteter inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]:

I overensstemmelse med artikel 16 i 
forordning (EU) nr. […]/2013 [den 
generelle forordning] støtter 
Samhørighedsfonden følgende 
investeringsprioriteter inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2013 [den 
generelle forordning] under hensyntagen 
til de behov og potentialer, som er 
beskrevet i partnerskabsaftalen, jf., artikel 
14, stk. 1, litra a), punkt i), i den 
pågældende forordning:

Or. en
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Ændringsforslag 63
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk.1 – 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

Or. en

Ændringsforslag 64
Dimitar Stoyanov

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk.1 – litra а – 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
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder

Or. bg

Begrundelse

Fremme af energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder bør ikke rettes udelukkende 
mod små og mellemstore virksomheder, men bør også omfatte mikrovirksomheder, som i det 
rette finansielle klima har potentiale til at vokse, og dermed åbne op for nye 
beskæftigelsesmuligheder, hvilket igen har en positiv indvirkning på navnlig mindre udviklede 
regioner.


